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1. Bevezetés 

Az Európai Uniós csatlakozásunk óta eltelt időszakban tanulmányok egész 

sora jelent meg a magyarországi állattenyésztés hanyatlásáról. Nem kivétel ez 

alól a sertés ágazat sem: a Központi Statisztikai Hivatal „StAdat‖ rendszerének 

adatai szerint sertésállományunk 2003. és 2009. között 30, a vágóállat 

termelésünk 22 százalékkal csökkent. Ilyen mértékű visszaesés csak a 

rendszerváltást követő néhány évben volt tapasztalható. A helyzetet tovább 

súlyosbítja, hogy a sertéstartással foglalkozó gazdaságok száma még ennél is 

drasztikusabb mértékben, mintegy 35 százalékkal csökkent (Eurostat 2009.). 

Mindeközben a hazánkba irányuló sertésimport több ezerszeresére nőtt 

(Udovecz 2007.).  Azt láthatjuk tehát, hogy az EU-csatlakozásunkkal előállt új 

versenyhelyzetben a hazai gazdaságok számottevő része nem tudta megállni a 

helyét. 

Egészen hasonló hatást gyakorolt a nyílt európai piac a húsfeldolgozó 

szektorra is: az ezredfordulóhoz képest az országba áramló sertéshús import 

mennyisége többszörösére nőtt, míg az exportvolumen visszaesett (Nyárs 

2008.).  

Az itt ismertetett krízishelyzet némileg konszolidálódott ugyan az elmúlt két 

év során, de továbbra is igaz, hogy a sertés-termékpálya alsó ágának szereplői 

nagymértékben veszélyeztettek az EU-n belüli piaci és versenyfolyamatok által.  

Az is nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a veszélyeztetettséget nem lehet állami, 

bürokratikus beavatkozással orvosolni; a megoldás a vágósertés piac 

szereplőinek önkéntes együttműködésén alapuló stratégiai akciók és taktikai 

lépések által érhető el. A sikeres stratégiák megalkotásához azonban ismernünk 

kell a felek között zajló tranzakciók természetét, mennyiségi, minőségi, ár- és 

egyéb folyamatait. Dolgozatomban e folyamatok „kemény‖, mérhető 

aspektusaival kívánok foglalkozni. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

A szakirodalmi áttekintés során azokról a legfontosabb területekről szeretnék 

rövid áttekintést adni, amelyek a leginkább meghatározóak disszertációm 

célkitűzései szempontjából. Ennek során nem törekszem az összes említésre 

kerülő téma minden alapfogalmának részletes kifejtésére; e helyett pusztán a 

kutatásomat leginkább inspiráló publikációkat mutatom be. 

Az áttekintést logikailag úgy igyekeztem felépíteni, hogy az alfejezetek 

során az általánostól a konkrétumig, a tágtól a szűkebb témáig vezessem az 

olvasót. Ennek megfelelően az első alfejezetben először a termékpályák 

általános struktúrájáról írok, majd a sertés ellátási láncok kapcsolati problémáin 

keresztül rámutatok a vágósertés piac beszállító-vevő kapcsolatainak 

jelentőségére. A második alfejezet a beszállítói (termelők) illetve a vevői 

(feldolgozók) oldal belső versenyképességi problémáit taglalja. A harmadik 

alfejezetben ismertetem a két oldal között zajló tranzakció, a vágósertés 

beszerzés néhány fontos tényezőjével (a minőséggel, az árral, a szállítással és a 

vertikális integrációval) kapcsolatos aktuális kihívásokat. 

Jelen fejezetben, mint ahogy a dolgozat egészében a szövegközi 

hivatkozásokat az Office 2007. programcsomagba beépített „Chicago‖ stílusú 

hivatkozás eszköz segítségével helyeztem el. Ezen eszköz használata több, 

nemzetközi rangú agrárökonómiai és élelmiszeripari tudományos folyóiratban 

elfogadott gyakorlat. A szövegközi idézetek (szerzők kiírása, zárójelezés), 

illetve a dolgozat végén található irodalomjegyzék (évszám elhelyezése) formája 

a hivatkozássablon által meghatározott. 
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2.1. A sertés ellátási láncok jellemzői, különös tekintettel a vágósertés piac 

szereplőinek kapcsolatára 

2.1.1.  Az ellátási lánc fogalma 

Az ellátási lánc a gazdálkodástudományok területén napjainkban gyakran 

használt fogalom, amelyet már számos nemzetközi és hazai publikációban 

definiáltak. A vállalatok közötti verseny helyét ugyanis egyre inkább átveszi az 

ellátási láncok közötti verseny (Nair 2006.). A hazai publikációk egy része a 

logisztikával foglalkozó szerzők nevéhez fűződik, akik az ellátási lánc 

menedzsmentet (Supply Chain Management, SCM) elsősorban a vállalati 

határokon átívelő logisztikai tevékenységek integrált tervezési és szervezési 

eszközeként azonosítják (Szegedi 2005.), (Komáromi és Szegedi 2006.). 

Mindemellett ezek a munkák is idézik Christopher (1998.) tágabb értelmezését, 

mely szerint az ellátási lánc egy szervezetek által alkotott hálózat, amely minden 

olyan folyamatot magában foglal, amely a fogyasztónak értéket teremt.  A 

definíció értelmében az ellátási lánc fogalma tehát túlnő a logisztikai 

tevékenységek menedzselésén, hiszen a tárgyát képezi az összes, erőforrások 

beszerzésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos értékteremtő 

folyamat (Chikán 2006.).  

A különböző megközelítésmódot követő hazai szerzők konszenzusa az 

ellátási lánc fogalmát illetően végül is három pontban foglalható össze (Gelei 

2002.):  

 célja a fogyasztók kielégítése; 

  működése feltételezi a piaci szereplők együttműködését; 

 az értékteremtésben résztvevő reálfolyamatokat foglalja magában. 

Az ellátási láncokat tehát több, egymással közvetlenül vagy áttételesen 

partnerkapcsolatban álló szervezet alkotja, amely kapcsolatrendszert az 1. ábra 

szemlélteti. 
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1. ábra 

Az ellátási láncok felépítésének általános sémája 

 

Forrás: Angerhofer és Angelides (2006.), 286. old. 

A séma természetesen túlzottan egyszerűsít, a valóságban ugyanis a 

különböző szereplők beszállítói és vevői oldalon is többnyire egynél több 

vállalkozással állnak kapcsolatban, aminek eredményeként egy bonyolult 

hálózati rendszer alakul ki (Angerhofer és Angelides 2006.). Ahhoz, hogy ez a 

rendszer a gyors ütemben változó környezeti kihívásoknak meg tudjon felelni, 

az egyes szervezetek közötti koordinációra, tevékenységeiknek vállalati 

határokon átívelő összehangolására van szükség (Cooper, Lambert és Pagh 

1997.). Az SCM feladata tehát az, hogy a vállalatközi koordináció által az 

értékteremtő folyamatok idejét, költségét és kockázatait lecsökkentse, a 

kiszolgálási színvonalat, ellátási rugalmasságot, valamint a termékminőséget 

pedig növelje (Wildemann 2001.), (Ketchen és Hult 2007.), (Wagner és Bode 

2006.). Mindezen területeket természetesen a hosszú távú profit növekedése 

érdekében kell optimalizálni (Georgiadis, Vlachos és Iakovou 2005.).  

2.1.2. Az élelmiszer-láncok sajátosságai 

Mint ahogy minden termékpályán és ágazatban, úgy az 

élelmiszergazdaságban is hamar megjelent az ellátási lánc szemlélet, illetve a 

hozzá tartozó eszközrendszer. Az ebben a témakörben megjelent tudományos 

közlemények nagy része az ágazat egyik legkényesebb kihívására, a 

nyomonkövethetőségre és a minőségbiztosításra próbál SCM megoldásokkal 

választ adni. Pérez, De Castro és Simons (2005.) ugyanakkor felhívja a 

figyelmet arra, hogy a gazdasági szempontok (árak, költségek) koordinálása és 

beszállító gyártó
nagyke-

reskedő

kiske-

reskedő
fogyasztó
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optimumának megtalálása legalább ugyanilyen jelentős feladat a vállalatközi 

folyamatokban. 

E célok elérésének érdekében a szerzők megfogalmazzák saját ellátási lánc 

modelljeiket. A Füzesi (2005.) által felvázolt élelmiszer-feldolgozási lánc a 2. 

ábrán látható. 

2. ábra 

Az élelmiszer láncok általános sémája 

 

Forrás: Füzesi (2005.), 342. old. 

A modell nagyjából az általános séma ágazati szinten konkretizált 

változatának felelnek meg. Lényeges különbség, hogy a szerző ez esetben nem 

szervezetek, hanem egymáshoz kapcsolódó, különböző típusú tevékenységeket 

végző szektorok kapcsolódó sorozataként ábrázolja az ellátási láncot. 

Felfogásában az SCM-en belül kiemelt szerepet kap az információ-megosztás, a 

közös adatbázisok létrehozatala. Hasonló megközelítést és modellt közöl Adam 

(2003) is, két különbséggel: (1) az élelmiszer lánc részeként jelöli meg a 

mezőgazdasági inputellátást (pl. takarmánygyártás az állattenyésztés részére), 

(2) nem választja szét a kis- és nagykereskedelmet, valamint (3) szállításról ír 

logisztika helyett, és ezt a tevékenységet a termelő és feldolgozó szektor közé 

ékeli be. Véleményem szerint a logisztikát - keresztmetszeti funkciójából 

(Wimmer 2003.) fakadóan - a teljes termékpályát végigkísérő folyamatként kell 

kezelni, nem pedig ide-oda tologatni a különböző modellekben. Helyesnek 

tartom a kereskedelem egy egységként való kezelését, hiszen a kis- és 

nagykereskedelem szétválasztása a kereskedelmi tevékenység 

koncentrálódásával (Seres 2006.), (Juhász, Seres és Stauder 2005.) napjainkban 

egyre kisebb jelentőséggel bír.   

Terme-
lők
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Nem minden modell követi a fenti, szektorális megközelítést. Tuncer (2001.) 

például egymáshoz kapcsolódó individuális szervezetekről beszél, mégpedig a 

következő bontásban: (1) mezőgazdasági üzemeket ellátó input beszállítók 

(farm suppliers), (2) mezőgazdasági termelők (farmers), (3) élelmiszer 

feldolgozók és csomagolók (food processors and packagers), (4) kereskedelmi 

egységek (retailers) és (5) fogyasztók (consumers). A lánc szereplői mellett 

Tuncer részletesen ismerteti a nemzeti élelmiszer lánchoz kapcsolódó, annak 

környezetét alkotó szervezeteket is (pl. biztosítótársaságok, fogyasztói 

szervezetek, kutatóintézetek, stb.).  

Az eddigiekből is látható, hogy az élelmiszer termékpályák bonyolult 

hálózatot alkotnak, több dimenzió alapján, különböző szinteken értelmezhetőek. 

A többdimenziós megközelítés nem merül ki a szektorokra, illetve a szervezeti 

egységekre való koncentrálásban. Stringer és mtsai. (2007.) integrált élelmiszer 

ellátási lánc modelljüket függetlenítik a szervezeti határoktól, helyette a 

folyamatokra koncentrálva állomásokról (stages), műveleti lépésekről 

(operational steps), valamint elemi műveletekről (unit operations) írnak. Az így 

megalkotott séma egy része a 3. ábrán látható. 

3. ábra 

Az ellátási láncok folyamatorientált modellje (állomások és lépcsők) 

 

Forrás: Stringer és mtsai. (2007.) 
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Az itt bemutatott három megközelítésmód közül természetesen nem lehet 

kiválasztani az „egyedüli legjobbat‖. Az élelmiszerláncok integrált működése 

véleményem szerint akkor valósulhat meg a gyakorlatban, ha a koordináció 

mind a három szintre kiterjed: 

1. az ellátási láncokon végighaladó folyamatok optimális 

összehangolására, 

2. a szervezetek irányítási és döntési mechanizmusainak 

homogenitására, s végül 

3. a szektorális (ágazati) különbségek kezelésére és mérséklésére. 

Nyilvánvaló módon az 1. és 2. feladat oldható meg tisztán mikroszintű 

menedzsment eszközökkel, míg a 3. szint problémáinak megoldása részben 

menedzsment, részben gazdaságpolitikai beavatkozást igényel.  

2.1.3. A sertés ellátási láncok sajátosságai 

A tipikus európai sertés ellátási lánc felépítése a 4. ábrán  látható.  

4. ábra 

Az európai sertés ellátási láncok sémája 

 

 

 

 

 

 

Forrás: (Wever, és mtsai. 2010.) 

 A sertés termékpályát sok, szintén eltérő szektorokba tartozó és eltérő 

jellemzőkkel bíró szereplő alkotja. E szereplők közé tartoznak a termelés 

inputellátását biztosító törzstenyészetek és takarmány előállítók, az alapanyag 

termelést végző sertéstartók, az elsődleges feldolgozást biztosító vágóhidak, a 

készterméket előállító húsfeldolgozók, valamint a forgalmazást lebonyolító 

kereskedők. Az ábrán látható nyilak jelölik azokat a beszállító/vevő 
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Kocatartó Hizlaló Vágóhíd 
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kedő 
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kapcsolatokat, amelyeken keresztül megvalósul az anyag-, érték- és 

információáramlás (Chikán és Demeter 1999.).  Ezen input/output áramlások 

részletesebb bemutatása az 5. ábrán  látható. 

5. ábra 

Az állati takarmány és élelmiszer lánc 

 
Forrás: (Hunt, Wall és Jadgev 2005.) alapján saját szerkesztés 

 Ez utóbbi modellben már egyértelműen megjelenik a sertés ellátási láncok 

sikerességének kulcskérdése: az egymással közvetlen kapcsolatban álló 

szereplők számára kölcsönösen optimális, vagy legalábbis megfelelő módon 

(áron, költségen, minőségben, stb.) zajlanak-e le az input/output 

cserefolyamatok? Meggyőződésem, hogy amíg a stabil megfelelősséget 

garantáló együttműködések nem alakulnak ki az egymással közvetlen 

kapcsolatban álló szereplők között, addig feleslegesen beszélünk a teljes láncot 

átfogó, integrált együttműködés kialakításáról.  

 A fenti, erőteljesen specializált modellek nem teljesen egyeznek a hazai 

gyakorlattal. Magyarországon ugyanis a feldolgozó szektor szereplői nem 

válnak ennyire külön: a vágás, feldolgozás és a késztermékgyártás általában egy 

vállalkozás keretein belül, egyszerre vannak jelen (Agrárgazdasági Kutató 

Intézet 2006.), (Agrárgazdasági Kutató Intézet 2008.), (Nyárs 2008c.). Ez a tény 
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tovább erősíti a szektorális különbségek jelentőségét és hatását az ellátási láncon 

belül. A hazai termékpálya sikerességének kiindulópontja tehát a teljes láncon 

belül a termelő (sertéstartó) és a feldolgozó szektor közötti vertikális integráció, 

és ezzel együtt a hosszú távú együttműködések kialakítása (Nyárs 2005.), 

(Nyárs 2008a.), (Agrárgazdasági Kutató Intézet 2006.). Az együttműködés 

elsődleges terepét pedig a vágósertés beszerzés, és a hozzá kapcsolódó 

beszállító-vevő kapcsolatok menedzsmentje képezi. A következő alpontban 

ezzel a témával foglalkozom.  

2.1.4. A beszállító-vevő kapcsolatokat meghatározó tényezők 

Davies (1993.) szerint az ellátási láncok menedzsmentjében három alapvető 

bizonytalansági forrással kell számolni: (1) a beszállítók teljesítményének, (2) a 

gyártási (feldolgozási) folyamatok, valamint (3) a kereslet alakulásának 

bizonytalanságával. E bizonytalanságok kezelése, illetve csökkentése többek 

között a beszerzés menedzsmentjének stratégiai szintre emelését követeli meg.  

Ennek megfelelően az elmúlt húsz év vállalati gyakorlatában tendenciaszerűen 

növekedett a beszerzési funkció jelentősége, valamint annak a ténynek a 

felismerése, hogy a megfelelő beszállító nem csak a termelés ellátását biztosítja, 

hanem a vállalati versenyképesség forrása is lehet (Pearson és Gritzmacher 

1990.), (Mol 2003.). A stratégiai jelentőségének köszönhetően a beszerzés 

önálló szervezeti funkcióvá nőtte ki magát (Trent 2004.), (Johnson és Leenders 

2006.). Ez, az ipari termelővállalatoknál létező trend még inkább sürgetővé teszi 

a stratégiai tervezés adaptálását a vágósertés beszerzésben. 

A beszerzési stratégia a megfelelő beszállítók kiválasztásával, illetve a 

jelenlegi beszállítók teljesítményének értékelésével kezdődik. A beszállító-

kiválasztás négy kiemelt szempontjaként Dickson (1966.) a minőséget, a pontos 

szállítást, a múltbéli teljesítményt és a garanciapolitikát jelölte meg. Esse 

(2008.) tanulmánya szerint a beszállító-kiválasztás folyamata ennél is 

komplexebb, több szempontú értékelés alapján lehetséges. Különböző 
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publikációk megpróbálják ezeket a szempontokat rangsorolni. Canavari és 

mtsai. (2010.) például kiemelt fontosságot tulajdonítanak a beszállító által 

felkínált ár/érték aránynak, amely egyben az élelmiszer láncokban a beszállítóba 

vetett üzleti bizalom egyik fontos építőeleme is. Stringer, Sang és Croppenstedt 

(2009.) a kínai zöldségfeldolgozó szektor nyersanyag beszerzési döntéseit 

vizsgálták. Eredményeik szerint – fontossági sorrendben - a beszállítói méret 

(árulap mennyisége), a szállítási távolságok, a szerződés (vertikális koordináció) 

megléte, valamint a minőségi certifikáció számítanak a legfontosabb 

kritériumnak. Bár felmérésük egy konkrét ország adott szakágazatára 

vonatkozik, véleményem szerint ezek a szempontok globálisan kiterjeszthetőek 

az élelmiszergazdaságra. 

A beszerzési stratégia másik eleme a tranzakciók szervezéséhez, 

irányításához kapcsolódik. A beszállítók és vevők közötti tranzakciók 

szervezésének módja szerint ún. irányítási struktúrákat (governance structures) 

különböztethetünk meg. (Leiblen és Miller 2003.), (Leiblen 2003.). A 

struktúrákat az alapján osztályozhatjuk, hogy a tranzakciók irányításában a 

szabad piaci, illetve a hierarchikus jelleg dominál-e (Raynaud, Sauvee és 

Valceschini 2005.). A lehetséges irányítási típusokat a 6. ábra mutatja. Az ábra 

baloldali szélső pontja („szabad piaci‖ struktúra) egy olyan kapcsolatot jelöl, 

ahol egymástól tökéletesen független szervezetek az éppen aktuális piaci 

viszonyoknak megfelelően hozzák meg a tranzakciókra vonatkozó döntéseiket. 

A jobboldali szélső pont („vertikális integráció‖) pedig egymással tökéletes 

alá/fölé rendeltségi viszonyban lévő szervezetek (vagy szervezeti egységek) 

hierarchikus döntési mechanizmusokon keresztül meghozott tranzakciós 

döntéseit jelöli. A három középső típus a két szélső pont közötti átmeneti 

állapotokat képezi. 
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6. ábra 

Az irányítási struktúrák típusai 

 

Forrás: (Raynaud, Sauvee és Valceschini 2005.) 

A szabad piaci mechanizmus előnye az árváltozásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodás, a szervezetek autonómiája, illetve - a vevő szemszögéből nézve 

– a beszállítók versenyeztetésének lehetősége. Hátrány ugyanakkor, hogy a 

partner teljesítménye, illetve piaci viselkedése csekély mértékben kontrollálható, 

szankcionálható. Ezzel szemben, tökéletes integráció esetén sokkal könnyebb a 

koordináció, de kevésbé hatékony az árváltozásokhoz való alkalmazkodás 

(Martinez és Zering 2004.). További előnye a hierarchikus irányításnak a 

partnerspecifikus beruházások ösztönzése, az ehhez kapcsolódó elkötelezettség, 

illetve teljesítménymérés könnyebb kivitelezhetősége (Ghosh és John 1999.), 

(Williamson 1991.). Nem meglepő módon ugyanezek a szempontok merülnek 

fel akkor is, amikor a vevő beszállítóinak számát választja meg. A sok 

beszállítós beszerzésben inkább a szabad piaci, míg a kevés beszállítós 

beszerzésben inkább a hierarchikus irányítási struktúra érvényesül (Berger, 

Gerstenfeld és Zeng 2004.), (Render és Heizer 1997.). 

Kérdés, hogy a sertéshizlalók és a feldolgozó szektor közötti kapcsolatra 

mely irányítási struktúra jellemző. Wever és mtsai. (2010.) felmérése szerint a 

magyar vágósertés piacon a termelők és a vágóhíd között a formális szerződéses 

kapcsolatok dominálnak, hasonlóan a spanyol, illetve német piachoz. Ezzel 

szemben a holland termelők és vágóhidak között zömében szabad piaci 

tranzakciók mentén történik a vágósertés beszerzés. A legfejlettebbnek tartott 

dán vágósertés piacon viszont a vertikális integráció a meghatározó 

(Agrárgazdasági Kutató Intézet 2006.).  
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Az alpont zárásaként a beszerzési stratégia utolsó elemére, a kapcsolatok 

tartós menedzselésére térek ki néhány mondatban. A korábbiakból is 

kiolvasható, hogy a vállalatok közötti együttműködés fenntartásának fő célja az 

üzleti folyamatok hatékonyságának és minőségének növelése (Beach, Webster 

és Campbell 2005.), (Li, Du és Wong 2007.). Másképpen fogalmazva: az 

együttműködés lehetőséget teremt a felek versenyképességének növelésére, 

valamint a cserefolyamatok költségének csökkentésére (Sarmah, Acharya és 

Goyal 2006.). Ahhoz azonban, hogy ez az együttműködés hosszú távon is 

életképes maradjon, két alapfeltételnek kell érvényesülnie: (1) a partnereknek 

tudatos munkával kell kiépítenie a kölcsönös bizalmat, illetve (2) az 

együttműködésből fakadó pótlólagos nyereséget igazságosan kell megosztani a 

felek között (Joglekar és Tharthare 1990.), (Simchi-Levi, Kaminsky és Simchi-

Levi 2003.), (Guardiola, Meca és Timmer 2007.). E feltételek teljesítésére 

irányuló tudatos kapcsolatmenedzsment nélkül a beszállító-vevő kapcsolatok 

átmeneti jellegűek lesznek, így az itt felsorolt pótlólagos hasznok is elmaradnak.  

2.2. A termelő és feldolgozó szektor versenyképessége a hazai sertés ellátási 

láncban 

2.2.1. A hazai vágósertés előállítás versenyképessége 

A magyarországi sertéstartás egyik legnagyobb problémája a naturális 

hatékonytalanság: 1 kg súlygyarapodáshoz hazai termelők 2005-ben mintegy 1 

kg-mal több takarmányt használtak fel, mint dán, holland, illetve spanyol 

kollégáik (Nyárs 2008c.). Ez a takarmányértékesítésben mutatkozó különbség 

2009-es, magyar hízótáp áron számolva (Agrárgazdasági Kutató Intézet 2010.) 

önmagában is 40-50 Ft/kg-mal növelné meg a hizlalás önköltségét az említett 

országokhoz képest. Nem véletlen tehát, hogy Nyárs (2008a.) szerint a 

sertéstartók versenyképessége nagyban múlik a saját takarmánytermő terület 

meglétén is. A hatékonysági problémák hátterében meghúzódó egyik legfőbb ok 
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a sertéstelepeken használt épületek és technológia korszerűtlensége, illetve 

heterogenitása (Gere és Gere 2006.), (Agrárgazdasági Kutató Intézet 2006.), 

amivel összefüggésbe hozható a munkatermelékenységben mutatkozó 

hátrányunk is (Nagy és Terjék 2003.).  

 A heterogenitás visszaköszön a hizlalás költségeiben: az AKI tesztüzemi 

rendszeréből származó adatok alapján (Agrárgazdasági Kutató Intézet 2010.) 

2007-ben, illetve 2008-ban a sertéshizlalás önköltségében 20-30 százaléknyi 

eltérés volt a legjobb és a legrosszabb termelők között. Ennek a különbségnek 

komoly kihatása van a hizlalással elérhető jövedelemre is (7. ábra). Mind a 

magas takarmány- és nyomott vágósertés árak miatt kedvezőtlen 2007-es, mind 

a kedvezőbbnek mondható 2008-as évben kizárólag az önköltség centrumnál 

kisebb költséggel termelők voltak képesek nyereséget elérni. Igaz ez annak 

ellenére, hogy a magasabb önköltséggel termelők némileg magasabb árakat 

alkudtak ki értékesítéseik során (Agrárgazdasági Kutató Intézet 2010.) 

7. ábra 

 

Forrás: (Agrárgazdasági Kutató Intézet 2010.) alapján saját szerkesztés 

2.2.2. A hazai húsfeldolgozó szektor versenyképessége  

Ebben az alpontban kronologikus rendben adok egy rövid áttekintést a 

feldolgozó szektor versenyképességével kapcsolatos publikációkról. 
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Mohácsi (1996.) a magyar húságazat versenyképességét meghatározó 

tényezők vizsgálatakor megállapítja, hogy a jövőben a nagyobb méretű 

vállalkozások lesznek az ágazat meghatározói. Strukturális problémaként 

ismerteti, hogy a vágóhidak és feldolgozóüzemek egymás mellett 

megtalálhatóak a cégekben, míg a fejlett piacgazdaságokban e két tevékenység 

különválik. További versenyhátrányként említi a vágóalapanyag minőségi 

heterogenitását, a szerény tőkeellátottságot, a vágáskapacitások 

kihasználatlanságát és az infrastrukturális gondokat. Javaslatot tesz a 

mezőgazdasági szektorral való vertikális együttműködés, valamint a marketing 

tevékenység fejlesztésére. 

Hatékonysági gondokra utal, hogy az ezredforduló környékén az 

élelmiszeripari szakágazatok közül a húsipar termelte meg a legnagyobb 

árbevétel-tömeget, ugyanakkor az egyik legnagyobb veszteséget is ez a 

szakágazat halmozta fel (Czakó 1997.).  

Az ezredfordulót és az EU-csatlakozást követően egészen hasonló 

problémákkal szembesülhetünk. Ismét felmerül a vágáskapacitások 

kihasználatlansága, az elavult technológia (Miklósné Varga 2004.), 

(Agrárgazdasági Kutató Intézet 2006.). A hazai húsipar működési 

versenyképességéről Tóth (2005.) megállapítja, hogy a húsfeldolgozás 

nagymértékű versenyhátrányban van a többi élelmiszeripari szakágazathoz 

képest, amelynek elsődleges okaként az anyagköltség nem kellő hatékonyságú 

felhasználását jelölte meg. Kvantitatív vizsgálatai eredménye szerint a 

szakágazat versenyképességére pozitív hatást gyakorol az árbevétellel kifejezett 

üzemméret növekedése, valamint a külföldi tőke jelenléte. Ez utóbbi 

tőkerészesedése a sertés feldolgozásban ugyanakkor nem meghatározó, 

mindössze 17% (Agrárgazdasági Kutató Intézet 2006.).  

A fenti szerzők megállapításai sajnos napjainkban is helytállóak. Nagyné 

Pércsi (2007.) a húsipar gyenge, bevételarányosan 1-2 százalékos 
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jövedelemtermelő képességéről, és ebből fakadóan az értékesítés ösztönző 

beruházások visszafogásáról, míg Gelei (2009.) a húsipar széttagoltságáról ír. 

Még mindig probléma a feketegazdaság, illetve a vágási, darabolási és 

készítménygyártási folyamatok szétválasztásának hiánya (Nyárs 2008b.).  

Negatív tendencia, hogy 1997. és 2006. között a hazai húspiac külpiaci pozíciója 

romlott (Poór 2009.).   

E rövid áttekintés határozottan rámutat arra, hogy a húsfeldolgozásban a 

rendszerváltás óta meg nem oldott, komoly strukturális, hatékonysági és 

jövedelmezőségi gondok vannak. 

2.3. A vágósertés beszerzést meghatározó tényezők főbb összefüggései 

2.3.1. A minőség szerepe a vágósertés beszerzésben 

Ebben a fejezetben a vágósertés beszerzésben alkalmazott minőség fogalmat 

szeretném bemutatni. Nábrádi (2007.) alapvetése szerint a sertéshúsvertikumban 

a végső „minőségellenőr‖ a fogyasztó: az értéklánc egyes szereplőinek a 

fogyasztói értékítélet szerinti minőséget kell a saját eszközeikkel biztosítaniuk, 

mégpedig gazdaságilag is optimális módon.  

A fogyasztói értékítélet beazonosítása persze nem egyszerű feladat. Már csak 

azért sem, mert a hústermékek fogyasztói megítélését a szocio-kulturális 

háttérből adódó különbségek is differenciálják (Chen, és mtsai. 2010), (Ngapo, 

Martin és Dransfield 2007.). Ennek ellenére megfogalmazható néhány általános 

elvárás a hústermékekkel kapcsolatban. Ilyen például az íz és lédússág 

kombinációjából fakadó étkezési minőség alapján történő értékelés (Grunert, 

Bredahl és Brunsø 2004.). További szempontként jelennek meg a termékek 

elfogyasztásával járó egészségügyi kockázatok is (Demeyer, Honikel és De 

Smet 2008.), (Cox, Evans és Lease 2007.). Általános fogyasztói trend az 

országok többségében a sovány húsok iránti kereslet folyamatos növekedése 

(Dransfield, és mtsai. 2005.), (Marcoux, és mtsai. 2007.).  
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A sertés ellátási láncok fogyasztói megítélése természetesen túlmutat a 

kibocsátott hústermékek tulajdonságain. Nemzetközi felmérések szerint a 

fogyasztók jelentős rétegei számára fontosak az állatjóléti, ökológiai, illetve a 

hagyományőrzési szempontok, amikor húsvásárlásról döntenek (Meuwissen, 

Van Der Lans és Huirne 2007.). Az angol, francia, illetve svéd fogyasztók 

körében végzett kutatás kimutatta, hogy ezekben az országokban az emberek 

fizetési hajlandóságát nem a termék minősége, hanem sokkal inkább a hús 

eredete (az import húsért kevesebbet hajlandók fizetni, mint a belföldiért) 

befolyásolja leginkább (Dransfield, és mtsai. 2005.).  

Kérdés, hogy a vágósertés beszerzésben a fenti fogyasztói szempontok 

milyen szerepet játszanak. A válasz: csekély mértékűt. Az értékesített 

vágósertések minősítése mindössze egy minőségi és egy „kvázi minőségi‖ 

mutatón alapul: az egyedi színhússzázalékon (Pomar és Marcoux 2003.), 

(Johnson, és mtsai. 2004.), valamint a hasított súlyon (Pérez, De Castro és 

Simons 2005.). Ez utóbbi ráadásul kettős jelentőséggel bír: a hizlalási végsúly 

megválasztása nem csak az elérhető árat befolyásolja az országok egy részében, 

hanem hatással van a termelés hatékonyságára is (Brandl és Jorgensen 1996.). 

Amikor tehát a vágósertés beszerzésben „minőségről‖ beszélünk, akkor ez alatt 

elsősorban nem a húsminőséget, hanem a színhússzázalékkal kifejezett 

vágóértéket, és mellékesen a vágóhíd számára megfelelő hasított súlyt értjük. 

Bár e gyakorlat helyességével lehet vitatkozni – vö. (Nábrádi 2007.), 

(Schroeder, Mintert és Berg 2004.) – azt el kell fogadnunk, hogy a jelenlegi 

gyakorlat szerint a beszállítók értékelése e két szemponthoz kapcsolódik. A 

fogyasztói és húsfeldolgozó szempontjából értelmezett minőség már csak ezért 

sem érvényesíthető egyszerre beszállító-minősítési kritériumként, mert ezek a 

szempontok alapvetően ellentmondásban vannak egymással: Bonneau és Lebret 

(2010.) szerint az étkezési (fogyasztói) minőséget elsődleges célul kitűző 

alternatív termelői rendszerekre a konvencionális termelési rendszerekhez 

képest átlagosan 6 százalékkal alacsonyabb színhússzázalék jellemző. Ezzel 
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összhangban, jelen dolgozatban – ha másképp nem jelzem – a beszállítói 

„minőség‖, a „színhússzázalék‖ és a „vágóérték‖ kifejezéseket egymás 

szinonimáiként használom.  

A vágóértéket persze csak akkor lehet a gyakorlatban is a beszállítók, illetve 

a beszerzett vágósertések minősítése céljára alkalmazni, ha a mérés pontosan, 

hatékonyan és olcsón megoldható. A színhússzázalék mérésére – pontosabban: 

becslésére - több, e feltételeknek megfelelő módszer adott, amelyek közül az 

EU-ban (és így hazánkban is) a Fat-O-Meat’er (FOM) rendszerek, illetve a 

kétpontos mérések (ZP) alkalmazhatóak. A két eljáráscsoportból – 

gyorsaságuknak és megbízhatóságuknak köszönhetően - a FOM mérési 

módszerek használata az elterjedt (Miklósné Varga 2004.). E módszerek 

részletes bemutatására nem térek ki - ebben a témában ld.  (Kosovac, és mtsai. 

2009.), (Kosovac, Ţivković, és mtsai. 2009b.), (Radovic, és mtsai. 2009.) –, 

csak annyit jegyzek meg, hogy segítségükkel nagy pontossággal becsülhető (r = 

0,85-0,95) a tényleges színhússzázalék értéke (Šprysl, és mtsai. 2007.) .  

A mért színhússzázalékból kiindulva az EU-ban az alábbi vágóhidakon 

kötelező a hasított testek EUROP-rendszer alapján történő minősítése (Popp és 

Udovecz 2003.): (1) ahol az éves vágások száma meghaladja a 200 egyedet, 

illetve (2) ahol nem kizárólag a saját hizlaldából származó sertéseket vágják és 

darabolják. Nem vonatkozik a húsminősítés a tenyésztési célú sertésekre. Az 

EUROP-rendszer lényege, hogy a mért színhússzázalék alapján a hasított 

testeket ún. közösségi (minőségi) osztályokba sorolják, amely osztályokat az 1. 

táblázat tartalmazza.  
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1. táblázat 

Az EUROP minősítés rendszere 

Minőségi osztály Színhústartalom (a zsigerelt sertéstest százalékában) 

S 60%, vagy több 

E 55-59% 

U 50-54% 

R 45-49% 

O 40-44% 

P 40%, vagy kevesebb 

Forrás: (Popp és Udovecz 2003.) 

Az EUROP minősítési rendszer bevezetése az alkalmazó országokban 

látványos eredménnyel járt: Szlovéniában például 1996. és 2004. között az „S‖ 

és „E‖ minősítésű vágott testek aránya 21,3 százalékról 58,2 százalékra, az 

átlagos színhússzázalék 51,9 százalékról 55,9 százalékra nőtt. Ezt a folyamatot 

az átlagos hasított súly csökkenése kísérte (Candek-Potokar, Kovac és Malovrh 

2004.). Hasonló eredmények ismertek Csehországból is (Kvapilík, és mtsai. 

2009.), és ezzel analóg folyamatról tanúskodik Ausztriában az AgrarMarkt 

Austria (2010.) jelentése is. Magyarországon az Agrárgazdasági Kutató Intézet 

Piaci Árinformációs Rendszere (AKI-PÁIR) ad felvilágosítást a minősítési 

eredményekről (8. ábra).   

8. ábra 

 

Forrás: (Agrárgazdasági Kutató Intézet 2010.) alapján saját szerkesztés 

Látható, hogy az EU-csatlakozást követően lényeges minőségi javulás 

jellemezte a hazai beszállítók teljesítményét, amely elsősorban az „U‖ és „R‖ 
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minősítésű vágósertések arányának csökkenésében, és ezzel párhuzamosan az 

„S‖ minősítésűek arányának emelkedésében nyilvánult meg. Mindeközben az 

„E‖ kategória részesedése 50% körül stabilizálódott (az „O‖ és „P‖ kategória 

jelentéktelen aránya miatt nem szerepel az ábrán). Érdemes megemlíteni, hogy a 

minőségi átrendeződés 2007-2008-ban volt a legintenzívebb, vagyis abban az 

időszakban, amikor a piac először fizetett felárat az „S‖ minőségű vágósertések 

után (ld. következő alpont). Ennek megfelelően 2009-ben, amikor az árszerkezet 

differenciáltsága csökkent, mérséklődött a javulás mértéke is. Ez a fejlődési 

tendencia arról tanúskodik, hogy a minősítési rendszer működtetése csak akkor 

ösztönöz a jobb minőségi teljesítményre, ha a minősítés eredménye ténylegesen 

megnyilvánul az elszámolási (árazási) rendszerben (Varga és Végh 2002.). 

A színhússzázalékkal kifejezett minőség tehát a legfőbb 

teljesítménykritérium a vágósertés beszerzésben, ami az árazási rendszeren 

keresztül a termelők által elérhető jövedelmet is befolyásolja. Houska és mtsai. 

(2010.) 2002. és 2008. között gyűjtött, magyarországi adatokra alapozott bio-

ökonómiai modellszámítást végeztek, melyben a különböző tenyésztési 

jellemzők termelői profitra gyakorolt pótlólagos hatását vizsgálták. 

Eredményeik szerint a telepről értékesített vágóállatok színhússzázalékának 1 

százalékos növekedése 22,45 euróval növeli a profitot, ez által harmadik 

legfontosabb gazdasági értékkel bíró tenyésztési mutató.  

 A következőkben azzal foglalkozom, hogy milyen tényezők vannak hatással 

a vágóértékre. Számos kutatás jelent már meg ebben a témában, amelyek alapján 

az alábbi, zömében biológiai faktorok emelhetőek ki: 

a) a hizlalás során alkalmazott takarmány minősége  (Rosenvold és 

Andersen 2003.), 

b) a genetikai háttér, vagyis a tenyészkanok (Radovic, és mtsai. 2009.),  

(Kosovac, és mtsai. 2009.), illetve tenyészkocák (Roessler, és mtsai. 

2009.), (Herold, és mtsai. 2010.) genotípusa; 
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c) a vágósertés neme (Radovic, és mtsai. 2009.); 

d)  a születési súly (Rehfeldt és Kuhn 2006.), (Rehfeldt, és mtsai. 

2008.); 

e) a növekedési erély mértéke (Correa, és mtsai. 2006.); 

f) szezonális hatás (Dzinic, és mtsai. 2009.); 

g) műszaki és technológia tényezők (Abonyi 2002.), (Pérez, De Castro 

és Simons 2005.), (Gere és Gere 2006.). 

A fenti listánál kevésbé tisztázott a hasított, illetve az élősúly szerepe. Egy, a 

hazai nagyüzemi vágások adatait feldolgozó empirikus kutatás szerint az 

alacsonyabb minőségi kategóriájú vágott testek átlagos hasított súlya nagyobb, 

mint a magasabb minőségi kategóriájúaké. E szerint a hasított súly és a 

színhúskihozatal mutatói ellentétes irányúak (Miklósné Varga 2004.).  A szerző 

sajnos nem tér ki e kapcsolat szorosságának vizsgálatára. Erre vonatkozó, üzemi 

adatokra alapozott statisztikai vizsgálatról Csehországból vannak ismereteink. 

Kvapilík és mtsai. (2009.) 2004. és 2007. között, Csehországban vágott 

7.571.883 sertéstest hasított meleg súlya és színhússzázaléka között gyenge, 

negatív irányú korrelációs kapcsolatot (r= - 0,275, P <0,0001) állapítottak meg.  

Az üzemi adatok alapján feltárt összefüggést azonban nem támasztják alá 

beállított kísérleti eredmények. Bahelka és mtsai. (2007.) 129 vágásból 

származó adatokat vizsgálva nem találtak statisztikailag igazolható összefüggést 

a hasított súly és a színhússzázalék között. Correa és mtsai. (2006.) 119 vágás 

adatai alapján, 107 és 125 kg élősúly közötti értelmezési tartományban szintén 

erre az eredményre jutottak, akárcsak más szerzők, mint pl. (Ellis és Bertol 

2001.), (Latorre, és mtsai. 2004.), (Piao, és mtsai. 2004.), (Galián, Poto és 

Peinado 2009.). Körvonalazódni látszik tehát az üzemi, nagy mintára vonatkozó, 

és a kismintás, kísérleti jellegű vizsgálatok eredményei között feszülő 

ellentmondás. Ezt a képet tovább tarkítja a belga húshivatal információs 

kiadványa (VLAM, Belgian Meat Office 2007.). Ebben statisztikai adatsorokkal 

alátámasztva arról írnak, hogy a belga vágósertéseket az átlagos 60 százalékos 
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húskihozatallal társuló nagy hasított súly teszi kedveltté a német piacon. Ez 

utóbbi nagy előnye feldolgozói szemszögből a kisebb fajlagos feldolgozási 

költség.   

A szakirodalom alapján úgy tűnik, hogy a színhússzázalék alapvetően a 

korábban listaszerűen ismertetett tényezők függvénye, az egyedi hasított súly az 

egyedi vágóértéket csak csekély mértékben befolyásolja. Miklósné Varga 

(2004.), illetve (Candek-Potokar, Kovac és Malovrh 2004.) fentebb idézett 

tanulmányai azonban arra utalnak, hogy a súlyazonosság alapján alkotott 

vágósertés csoportok átlagos vágóértéke csökkenhet a magasabb hasított súly 

felé haladva. Miután a vágósertés beszerzésre vonatkozó döntések 

természetszerűleg nem egyedekre, hanem vágósertés csoportokra 

(szállítmányokra, beszállítókra) vonatkoznak, ezen összefüggés helytállósága az 

eddigieknél is nagyobb jelentőséget tulajdoníthat annak, hogy adott tranzakción 

vagy szerződéses időszakon belül mekkora a beszerzett/értékesített vágósertések 

súlya. Az összefüggés statisztikai igazolására azonban kutatásaim során nem 

találtam szakirodalmat. E hiány pótlását jelen dolgozat egyik feladatának tartom.  

Az eddigiekben a vágóértékről, mint maximalizálandó szempontról adtam 

áttekintést, amelyből úgy tűnik, hogy a beszállító teljesítménye igen egyszerűen 

leírható: minél nagyobb színhússzázalékú vágósertéseket értékesít, annál jobb. 

Ez az állítás tulajdonképpen igaz is, azonban hozzá kell tennem két – egy 

megszorító és egy kiterjesztő jellegű – kiegészítést. A megszorító jellegű 

kiegészítés a színhússzázalék növelésének racionális határára vonatkozik. A 

vágóérték egy bizonyos szintje felett ugyanis a (fogyasztói) húsminőség 

romlása, illetve a húsminőségi hibák (főleg: PSE) arányának növekedése 

tapasztalható (Affentranger, és mtsai. 1996.), (Klont, Eikelenboom és Brocks 

1998.). Ennek megfelelően Kövér (2005.) szerint Magyarországon nem érdemes 

a színhússzázalékot 58-60 százalék fölé emelni. 
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A második kiegészítés a vágóérték időbeli stabilitásának, vagyis 

homogenitásának követelményét foglalja magában. A beszállítók tartósan 

homogén kínálata mind technológiai, mind gazdasági szempontból érdeke a 

vágóhidaknak (Kövér 2005.), aminek következtében a globális 

sertéstermelésben egyre nagyobb teret nyernek az integrált termelési rendszerek 

(Nardone és Valfre 1999.).  

Jelen alpontban összegyűjtöttem azokat a minőségi szempontokat, amelyeket 

a feldolgozók elvárnak beszállítóiktól. A következő alpontban azt szeretném 

bemutatni, hogy mit fizetnek ezért. 

2.3.2. Az ár szerepe a vágósertés beszerzésben 

Mint minden mezőgazdasági termék esetében, a vágósertések 

vonatkozásában is az ár képezi az egyik legfontosabb piaci kategóriát. Az ár 

meghatározó befolyással bír mind a beszállítók, mind a vevők által elérhető 

profitra (Ruggoor, et al. 1996.), (Jensen, et al. 2008.), ugyanakkor a 

versenyképességnek is egyik fontos összetevője. A magyar termelő szektor ez 

utóbbi tekintetében az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) (2008.) szerint 

hátrányban van: a szállítási költségeket is figyelembe véve a hazai sertéshúsnak 

10-15 százalékkal kellene olcsóbbnak lennie ahhoz, hogy versenyképes legyen. 

Úgy vélem, ez a számszerű érték iránymutatónak ugyan megfelelő lehet, a 

tényleges különbséget azonban csak az euró/forint árfolyam ismeretében 

számolhatunk. Ennek oka az, hogy míg a belföldi beszerzésekre jutó szállítási 

költségeket forintban, addig az import szállítás díját euróban kell fizetnie a 

megrendelőnek. Ebből fakadóan a forint erősségétől függően az import, illetve a 

hazai beszerzés szállítási költségkülönbsége folyamatosan változhat.  

Az árak tehát komoly hatást gyakorolnak a beszállító-vevő kapcsolatokra. 

Mind a termelő, mind a feldolgozó szektornak alkalmazkodnia kell a piaci árak 

ciklikus (Nyárs és Vízvári 2004. ) és szezonális (Agrárgazdasági Kutató Intézet 
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2006.),  (Nyárs és Vízvári 2005.) ingadozásaihoz. Ez az alkalmazkodás 

természetesen tudatos tervezést, előrejelzést követel meg (Bai, és mtsai. 2002.), 

(Balogh 2003.), amelyet tovább nehezítenek a ciklikus és szezonális 

ingadozástól független, hektikus ármozgások is (Nábrádi, Szűcs és Balogh 

2000.). Az így kialakuló, jelentős részben kiszámíthatatlan árvolatilitás növeli a 

piaci szereplők kockázatát (Józsa 2006.).  A kockázatkezelésben némi támpontot 

adhat, hogy a hazai vágósertés ár mozgása az EU-csatlakozás óta leginkább a 

holland és német árak által meghatározott (Agrárgazdasági Kutató Intézet 

2006.). Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk a valutaárfolyam 

ingadozásából fakadó hatást sem (Carney 2009.), (Gazdag 2008.), (Sági 2006.).  

Az áringadozások, illetve azok előrejelzése mellett a másik fontos kérdés a 

feldolgozó és termelő szektor közötti elszámolási rendszer mechanizmusa. 

Ennek kapcsán Abonyi (2002.) a kisüzemi sertéstartók kiszolgáltatottságát 

hangsúlyozza ki, miután nagymértékű, maximálisan 21,5 százalékos áreltérést 

állapított meg a kisüzemi és a nagyüzemi sertés felvásárlási árak között, az 

utóbbiak javára. A termelőszektor ár-kiszolgáltatottsága Windhorst (2004.) 

szerint a minőségi teljesítmény növelésével, valamint a vertikális integráció által 

csökkenthető. Az áralakulással kapcsolatos kockázatoknak ugyanakkor kevésbé 

vannak kitéve a feldolgozó szektor szereplői: a vágósertések és a feldolgozott 

hústermékek között ugyanis rövid és hosszú távon egyaránt szimmetrikus 

ártranszmisszió fedezhető fel  (Bakucs 2004.). Ez azt jelenti, hogy a feldolgozó 

szektor termékeinek ára jól követi a vágósertés árakat.  

Kalmár (2004.) számításai rámutatnak a hazai árrendszer és a minőségi 

elvárások közötti anomáliára, miszerint a csekély mértékű árdifferenciálás miatt 

a leggyengébb húskihozatal mellett kerül a legtöbbe egységnyi színhús 

beszerzése. Szintén a minőséghez kötött garantált árazási mechanizmus hiányát 

emelik ki mások is, kiegészítve a feketegazdaság ártorzító hatásával. (Miklósné 

Varga 2004.), (Nagyné Pércsi 2006.). A színhússzázalékhoz kötött árazási 
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mechanizmus a nemzetközi tapasztalatok szerint is javítja a termelők 

húskihozatalban mutatott teljesítményét, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a 

fogyasztói minőséget befolyásoló tulajdonságok romolhatnak (Schroeder, 

Mintert és Berg 2004.). A végső érvet a vágóértékkel arányos árazás mellett a 

magasabb színhússzázalékú vágott testek feldolgozásával elérhető magasabb 

jövedelmezőség adja, amelyet Okanovic és mtsai. (2008.) és Balogh (2004.) is 

kimutattak. Utóbbi szerző számításai szerint a beszerzett vágósertések átlagos 

színhússzázalékának egy százalékos növekedése a jövedelmezőséget szintén egy 

százalékkal növeli. Mindazonáltal ezt a számot legfeljebb hüvelykujj 

szabályként fogadhatjuk el, hiszen a jövedelmezőségre gyakorolt hatás 

feldolgozónként más és más lehet. 

Az elméleti alapvetés után nézzük meg, milyen mértékben és módon történik 

az árak minőségi differenciálódása a hazai vágósertés beszerzésben (2. táblázat).  

2. táblázat 

Hazai termelésből származó vágósertések éves termelői árának országos 

alakulása (hasított meleg súlyban) 

Minőségi osztály 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

S 99% 100% 100% 101% 102% 102% 

 E (=100%)  326 Ft 340 Ft 362 Ft 322 Ft 376 Ft 391 Ft 

U 97% 97% 97% 96% 96% 98% 

R 91% 93% 94% 91% 92% 95% 

O 81% 85% 87% 84% 82% 87% 

P 75% 82% 83% 80% 79% 86% 

Forrás: (Agrárgazdasági Kutató Intézet 2010.) alapján saját szerkesztés 

Komolyabb árdifferenciálás az „R‖ kategóriától lefele tapasztalható, amely 

minőségi osztályokba a felvásárolt vágósertések kisebb aránya tartozik. A másik 

három kategória árának differenciálása minimálisnak mondható, sőt az „S‖ 

kategóriájú vágósertések esetében csak 2008-tól beszélhetünk csekély összegű 

minőségi felárról. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a már említett alsóbb 

osztályokban az utolsó két évben jelentően mérséklődött az árdifferencia. 
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Összességében tehát a hazai elszámolási rendszer határozottan „bünteti‖ a 

csekély arányban előforduló legrosszabb minőségű vágósertések értékesítését, 

az átlag feletti produktumot azonban csak elhanyagolható mértékben 

„jutalmazza‖. Ez az aszimmetrikus struktúra érthető is, hiszen az előző 

alpontban láthattuk, hogy a színhússzázalék növekedése együtt jár a feldolgozó 

számára kevésbé vonzó következményekkel is. További vizsgálatok kérdése az, 

hogy az itt bemutatott árkülönbségek mennyire korrekt és igazságos módon 

tükrözik vissza az egyes beszállítók minőségi teljesítménykülönbségeit. 

Az alpont összefoglalásaként megállapítható, hogy a beszállító-vevő 

kapcsolatok menedzsmentjében az ár hármas jelentőséggel bír: (1) az 

árvolatilitás folyamatosan változó „nyertes-vesztes‖ pozícióba kényszeríti a 

piaci szereplőket, (2) a felvásárlási ár meghatározza a hazai termelőszektor 

versenyképességét, valamint (3) a beszállító minőségi teljesítményének 

elismerése és ösztönzése az elszámolási (árazási) mechanizmuson keresztül 

lehetséges.  

2.3.3. A szállítás szerepe a vágósertés beszerzésben 

Az élőállat-szállításban az egyik legnagyobb kihívás az animal welfare 

szempontok érvényesítése (Edge, Fraser és Barnett 2007.), amelyre például 

Ausztráliában komplex minőségbiztosítási rendszert működtetnek (Edge és 

Barnett 2009. ). Az állatjóléti szempontok figyelembe vétele már csak azért is 

fontos, mert a szállítás által okozott stressz – amelynek legfontosabb elemei a 

fel- és lehajtás (Barton-Gade 1997.), a szállítójármű minősége, az állatsűrűség, a 

ventilláció, és a szállítási távolság (Warriss, és mtsai. 1998.), (Faucitano 2001.) 

– kedvezőtlenül hat mind a húsminőségre, mind a vágóértékre (Warris 1998.), 

(Faucitano 1998.).  

A fenti felsorolásból kiemelten szeretnék a szállítási távolság szerepével 

foglalkozni. Statisztikailag is igazolható, hogy a túl nagy (3 óránál hosszabb), 
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illetve túl rövid (40 percnél rövidebb) szállítási idő a telephely és a vágóhíd 

között kedvezőtlenül hat a sertések vágóértékére (Werner, Reiners és Wicke 

2007.), (Li, és mtsai. 2008.), (Chai, és mtsai. 2010.). E tekintetben tehát nincs 

lényeges ellentmondás az állatjóléti és a gazdasági megfontolás között, hiszen a 

kisebb szállítási távolság egyben kisebb szállítási költséget is jelent.  

A magyarországi vágósertés-beszerzést terhelő szállítási költségekre 

vonatkozóan nincsenek részletesen publikált adataink. Stummer (2008.)  az AKI 

honlapján közzétett prezentációjában országos szinten átlagosan 6,8 Ft/kg 

költségről ír, de a távolságok szerinti különbségek ismertetésére, valamint az 

import szállítás költségeire nem tér ki.  Popp (2009.) viszont a Hollandiából 

történő szállítás példáján röviden utal arra, hogy a forint gyengülésének 

importfékező hatása van. 

2.3.4. Az integrációk szerepe a vágósertés beszerzésben 

A rendszerváltás óta a hazai agrárium egyik legkényesebb kérdése a 

vertikális irányú integráció, amelyből számos előnye származhat mind a 

vevőnek, mind az eladónak.  Nincs ez másképp a sertés termékpályán sem. A 

vágósertés beszerzésben, illetve a kapcsolódó árrendszer kialakításában – 

nemzetközi szinten - egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a hosszú távú 

szerződésekkel koordinált vertikális kapcsolatok (Poray, és mtsai. 2003.).  A 

hazai termékpályát illetően viszont Éder (2007.) éppen a koordinálatlanságról, a 

szerződéses kapcsolatok és a rutinszerű ármegállapodások hiányáról, teljes 

bizalmi deficitről, szélsőséges ármozgásokról, valamint a termékpálya szereplők 

vesztes-nyertes típusú stratégiáiról ír. Véleménye szerint a rövid távú optimumot 

kereső, szervezetlen magyar húságazat - amellett, hogy szűkül - folyamatosan 

veszít versenyképességéből, és ez jelentős veszélyforrást jelent az egész magyar 

mezőgazdaság szempontjából. A helyzet egyetlen megoldását a 

kockázatmegosztáson és közös eredményfelosztáson alapuló integrációs 

rendszerekben látja, amelyek létrejöhetnek (1) alulról (vagyis termelői oldalról), 
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illetve (2) felülről, s ezen belül (i) tulajdonosi vagy (ii) szerződéses alapon 

koordináltan.  

Az igazság az, hogy ezek az integrációs mechanizmusok jelenleg is 

működnek (más kérdés, hogy megfelelő módon teszik-e). A feldolgozó 

szektoron belül végbement egyfajta tulajdonosi koncentráció az EU-csatlakozást 

követően, amelynek eredményeképpen a magyar húsfeldolgozást négy-öt cég 

uralja (Kapuvári 2007.).   

A szerződéses kapcsolatok által történő koordináció sajátos esetének tartom 

az integrátori (termeltetői) tevékenységet. Egy FVM rendelet szerint 

integrátornak tekintendő az „FM Hivatal által bejegyzett olyan jogi személy, 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, aki/amely 

meghatározott mezőgazdasági tevékenységek folytató jogi személyekkel, jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságokkal, egyéni vállalkozókkal, őstermelői 

igazolvánnyal rendelkező magánszemélyekkel integrációs szerződést köt‖ 

(3/2003. FVM rendelet 5. számú melléklete 2003.).  A vágósertés termelésben 

az integrátori tevékenység jellemző megjelenési formája a bérhizlaltatás. A piaci 

tranzakciók során ez esetben a termelők és a vágóhíd közé „beékelődik‖ a 

termeltető. Ő a vágóhíd közvetlen beszállítója, míg a termelők vele állnak 

szerződéses kapcsolatban. Nem ritka eset az sem, hogy a feldolgozó szektor 

vállalkozásai (vagy e vállalkozások tulajdonosai) maguk is rész-, vagy 

százszázalékos tulajdonosai az integrátorvállalkozásoknak.  

Egy kicsit részletesebben szeretnék beszélni az alulról koordinált integrációs 

rendszerekről. Itt a vertikális irányú integráció előfeltétele a horizontális 

összefogás (a termelők keresletének, illetve kínálatának aggregálása, és ez által 

az alkuerő növelése céljából) (Szabó 2002.). Ennek az összefogásnak 

tulajdonosi közösségen alapuló vállalkozási formája a szövetkezet (Barton 

1989), ahol a végső cél a tagok jövedelmének növelése (Szabó 2005.). A 

tulajdonosi közösség ellenére fontos hangsúlyoznunk, hogy mindeközben a 
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szövetkezetet alkotó vállalkozások a termelési és fejlesztési döntéseikben 

megőrzik különállásukat, a szövetkezeti tevékenység csak a közös célok 

eléréséhez szükséges folyamatokban (pl. értékesítés, beszerzés) összehangolt 

(Szabó 2005.). Ehhez a különálláshoz kapcsolódik a mezőgazdasági 

szövetkezetek egy nagyon fontos problémája: a tagok üzemméretben, 

technológiában és egyéb jellemzőkben megmutatkozó heterogenitása, valamint 

az ezzel szemben álló „minden tag egyenlő‖ elv okozta feszültség. Ha a 

szövetkezetek nem fejlesztenek ki új megoldásokat e nehézségek kezelésére, 

akkor pusztán a nem hatékony termelők számára válnak vonzóvá. (Karantininis 

és Zago 2001.). Erre a helyzetre egy lehetséges megoldást adhat a minőségi 

teljesítménykülönbség alapján történő szerződésdifferenciálás, amely növeli a 

szövetkezetek teljesítményét, ugyanakkor persze komoly konfliktusforrást 

teremthet a tagok között (Hovelaque, Duvaleix-Tréguer és Cordier 2009.). 

Mindazonáltal a versenyképesség biztosításához a váltás elkerülhetetlen, hiszen 

Van Dijk és Mackel (1994.) már több, mit 15 évvel ezelőtt írt arról, hogy 

szükség van a szövetkezeten belül a tagok versenyeztetésére. Ez a probléma 

véleményem szerint az integrátorvállalkozásokkal szemben egy nagy 

versenyhátrányt jelent, hiszen (1) a termeltetői szerződés keretein belül 

megvalósul egy egyértelműen hierarchikus koordináció az integrátor és a 

szerződött termelők között, illetve (2) az integrátor két szerződés megkötése 

között szabadon válogathat partnerei közül (tehát a versenyeztetés megoldott).   

A sertés-termékpálya tipikus szövetkezetei a beszerző- és értékesítő 

szövetkezetek (BÉSZ), amelyek jellemzően a korábbi integrátori hálózatokból, 

illetve a termelői csoportok (melyek ismertetésére nem térek ki) jogi 

személyiségeként alakultak (Dorgai 2005.). A BÉSZ-ek célja hármas: (1) a 

termeléshez szükséges alapanyagok legjobb minőségben való beszerzése 

nagybani bevásárlás útján, (2) a tagok által megtermelt termékek értékesítésének 

elősegítése és végül (3) a tagok számára a termeléshez kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtása. A BÉSZ-ek alakulásának ösztönzői a 
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megalakulásukhoz, működésükhöz, valamint fejlesztési projektjeikhez 

kapcsolódó költségvetési támogatások is (Dorgai 2005.).  
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3. A disszertáció célkitűzései 

Empirikus kutatásomban a vágósertés termelő és feldolgozó szektor 

együttműködési lehetőségeit meghatározó „kemény‖, számszerűsíthető 

tényezőket vizsgálom. A disszertáció fő célja, hogy feltárja azokat a strukturális, 

verseny-, ár-, valamint minőségi folyamatokat, amelyek ma meghatározzák a 

hazai vágósertés piac szereplőinek versenyképességét. E folyamatok 

ismeretében megfogalmazhatóak azok a stratégiai akciók, illetve taktikai 

lépések, amelyek hosszútávon sikeres együttműködések kialakítására irányulnak 

a termelő és feldolgozó szektor között. E stratégiai akciók részletes 

kidolgozásának és megvalósíthatóságának elemzése azonban meghaladja e 

dolgozat kereteit, további kutatás tárgyát képezi. A kutatásom öt logikai 

egységre bontható. 

Az első egységben a hazai vágósertés termelő szektor strukturális jellemzőit 

hasonlítom össze más európai országokkal. Ez által próbálom meghatározni, 

hogy milyen, illetve az EU-csatlakozást követően hogyan változott hazánk 

nemzetközi pozíciója a sertésállomány méretét, a termelők számát, illetve a 

termelés koncentrációját illetően.  

 A második egységben a beszállító-vevő kapcsolatok két legkényesebb 

pontját vizsgálom. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy a hazai piacon más 

országokhoz képest mennyire kiegyensúlyozottak az árak, illetve a vágósertés 

beszerzés mennyiségének időbeli ingadozása. 

A kutatásom harmadik fázisától már nem foglalkozom nemzetközi 

összehasonlítással. E fázis célja annak feltárása, hogy a hazai vágósertés piacon 

kialakuló minőségi árstruktúra mennyire van összhangban a feldolgozó szektor 

minőségi elvárásaival. 

A negyedik egységben egy hazai nagyvágóhíd beszállítói körének 

(beszállítói bázisának) példáján elemzem, hogy a tisztán piaci tranzakciókon 
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alapuló beszerzések esetében a nyílt piaci verseny milyen módon hatott a 

vágósertés beszállítók összetételére és teljesítményére. 

A kutatásom záró, ötödik részében az előző bekezdésben említett mintán 

vizsgálom a beszállítók minőségi teljesítményét kifejező legfontosabb mutatók 

közötti kölcsönhatásokat.  
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4. Anyag és módszer 

4.1. A kutatás során felhasznált források 

4.1.1. A kutatás során felhasznált szekunder statisztikai adatbázis 

Szekunder forrásként három online statisztikai adatbázist használtam fel a 

kutatásomhoz. Ezek mindegyike ingyenesen hozzáférhető, ám megbízhatóan 

érvényes és hiteles adatokat tartalmaznak. Az adatbázisokat röviden mutatom be 

a következőkben.   

1. Az Európai Unió Statisztikai Hivatalának (EUROSTAT) internetes 

adatbázisából származó adatok: 

a. vágások havi mennyisége (egyed) az Európai Unió 

tagországaiban 2003. és 2009. között, beleértve a háztáji vágások 

mennyiségét is; 

b. gazdaságszerkezeti adatok az egyes EU-tagállamokban, 2003-ban 

és 2007-ben; 

i. országos sertésállomány (egyed); 

ii. sertéstartó gazdaságok száma (db); 

2. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének 

(AKI-PÁIR) adatai: 

a. magyarországi vágóhídi, minősített vágások havi mennyisége 

(egyed) 2004. és 2009. között; 

b. a magyarországi termelésből származó vágósertések havi átlagos 

termelői ára hasított meleg súlyban (Ft/kg), S/EUROP minőségi 

kategóriánként, 2004. és 2009. között. 
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3. Az Irish Food Board árfigyelő rendszerének adatai: az „E‖ minőségi 

osztályba sorolt vágósertések havi átlagos termelői ára (euro/kg) néhány 

EU-tagállamban
1
 2004. és 2009. között. 

4.1.2. A kutatás során felhasznált vállalati adatbázis 

A vállalati adatbázis gerincét egy hazai húsfeldolgozó vállalkozás 

vállalatirányítási rendszerének (SAP) vágási, valamint beszállítói nyilvántartása 

képezte. A nyilvántartások 2003. és 2007. között rögzített adatait négy „.dbf „ 

fájlban katam meg, amelyet adatbázis- és táblázatszerkesztő programok 

segítségével kutatási adatbázissá alakítottam át. Az adatbázis rekordjait az öt év 

alatt végrehajtott 1.849.795 vágás képezi, változói pedig a következőek: 

1. Eredeti változók: 

 vágási azonosító (elsődleges kulcs); 

 vágás dátuma; 

 sertéstest hasított súlya; 

 sertéstest színhússzázaléka; 

 hasított súly kilogrammra fizetett nettó ár (hazai beszerzés esetén 

forintban, import esetén euróban kifejezve); 

 nettó ár mértékegysége 

 származási ország; 

 beszállító vállalkozás neve; 

 termelőhely neve; 

2. Származtatott változók: 

 vágás éve; 

 vágás hónapja; 

 vágás hete; 

                                                
1 Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Portugália, 

Spanyolország 
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 sertéstest S/EUROP minőségi kategóriája (színhússzázalék 

alapján); 

 forintban kifejezett, hasított súly kilogrammra vetített nettó ár 

(import beszerzés esetén, az adott napra vonatkozó MNB 

középárfolyam alapján); 

 hasított súlyra vetített kalkulált szállítási költség (a származási 

ország/régió, az élősúly kilogrammra vonatkozó szállítási 

tarifatáblázat, valamint az 1,213-as átváltási szorzó alapján); 

Az adatbázis alkalmas különböző szinten aggregált megfigyelési 

egységek képzésére is. 

 A továbbiakban a jelen alfejezetben bemutatott adatbázisokon elvégzett 

kutatási módszereket ismertetem. 

4.2. A kutatás során alkalmazott módszerek  

Az alkalmazott módszereket a célkitűzések alapján alfejezetekre bontva 

ismertetem. 

4.2.1. A hazai termelőszektor szerkezetátalakulásának jellegzetességei 

A nemzetközi összehasonlítás első lépése a termelőszektor strukturális 

jellemzőit érintette. Ennek során az EUROSTAT gazdaságszerkezeti adatok 

alapján klaszteranalízist hajtottam végre a huszonhét EU tagállamon. A 

csoportosító változókat az eredetei gazdaságszerkezeti adatokból 

bázisviszonyszám képzéssel határoztam meg: 

i. sertésállomány változás 2003-ról 2007-re (2003=100%); 

ii. sertéstartó gazdaságok számának változása 2003-ról 2007-re 

(2003=100%); 

iii. sertéstartó gazdaságok átlagos mérete (egyed/gazdaság) 2007-ben. 
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 A klaszterelemzés kiválóan alkalmas arra, hogy  úgy csoportosítsuk a 

megfigyeléseket (jelen esetben tagországokat), hogy az egy csoportba tartozók 

minden változó mentén egymáshoz közel, ugyanakkor minden más csoporttól 

távol essenek (Székelyi és Barna 2005). Az eljárás során számos 

távolsági/hasonlósági mértéket (Brosius és Brosius 1995), illetve 

klaszteralgoritmust (Hunyadi és Vita 2006) alkalmazhatunk. Részben a 

megfigyelések kis számából fakadóan, részben a szakmai védhetőség 

szempontját figyelembe véve dolgozatomban a négyzetes eukledészi 

távolságokon alapuló Ward-módszer  eredményeit mutatom be.  

4.2.2. A vágósertés piac ár- és volumeningadozásának mérése 

A havi átlagos ár, illetve vágásmennyiség adatok ingadozását multiplikatív 

szezonindex számítással határoztam meg. Ennek során az öt éves adatsorokon 

belül országonként rendre kiszámoltam az egyes hónapokra eső (januári, 

februári, stb.) adatok átlagát, majd az így kapott szezonátlagokat elosztottam az 

adott ország összes adatának átlagával. Az így kapott index „normális‖ értéke 1, 

amelynél nagyobb érték esetén az adott hónapban átlag feletti, kisebb érték 

esetén pedig áltag alatti árra számíthatunk. Egy ország 12 hónapot tartalmazó 

árindex profilja jól kifejezi az áringadozás éven belül jellemző eloszlását (Petres 

és Tóth 2001), (Nyárs és Vízvári 2005.).  

A szezonalitásmérést az áradatok esetében kiegészítettem a pénzügyi 

piacokon használatos historikus árvolatilitás számítással. Ennek keretében a havi 

árváltozások természetes alapú logaritmusainak ötéves szórását számoltam ki 

(Zsembery 2003.). Minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb az áringadozás 

egy adott ország vágósertés piacán. 

4.2.3. A hazai árrendszer és a minőségi követelmények kapcsolata 

Kutatásom e ponton annak feltárására irányul, hogy az egyes minőségi 

osztályok között kialakuló – a szakirodalmi áttekintésben bemutatott – 
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árdifferenciák mennyire arányosak a beszállítók minőségi teljesítményének 

különbségeivel.  

Ehhez kidolgoztam egy olyan árképzési mechanizmust, amely elméletileg a 

legigazságosabb módon veszi figyelembe a vágósertések színhússzázalékban 

kifejezett vágóértékét: 

1. adott szállítmányból származó vágósertések egyedi vágóértékének 

mérése és információs rendszerben történő rögzítése; 

2. a teljes szállítmányra vonatkozó átlagos színhússzázalék információs 

rendszer által történő meghatározása; 

3. Az  „E‖ minőségi kategóriára vonatkozó aktuális piaci ár beazonosítása; 

4. a szállítmányra fizetendő fajlagos átlagár (Ft/hasított súly kg) 

meghatározása a következő képlettel: 

Á𝑡𝑙𝑎𝑔á𝑟𝑠𝑧á𝑙𝑙 í𝑡𝑚 á𝑛𝑦 = Á𝑡𝑙𝑎𝑔á𝑟"E" × (42,5% + Á𝑡𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑣á𝑔óé𝑟𝑡é𝑘𝑠𝑧á𝑙𝑙 í𝑡𝑚 á𝑛𝑦  )  

A képletben a zárójelen belüli rész azt fejezi ki, hogy a szállítmány átlagos 

színhússzázaléka mennyivel haladja meg, vagy marad el az „E‖ minőségi 

kategória középpontját jelentő 57,5 százaléktól. Ebből fakadóan ez a lineáris 

árképzési mechanizmus teljesítményfüggő és igazságos, hiszen az egyes 

szállítmányokra fizetett átlagárak százalékos különbségeit a szállítmányok 

átlagos vágóértékeinek százalékos különbségei határozzák meg (részletesebb 

indoklást ld. az 10. sz. mellékletben).  

A képlet kidolgozását követően azt vizsgáltam, hogy a színhústartalomra 

vetített beszerzési ár (hasított súlyban meghatározott felvásárlási ár osztva a 

színhússzázalékkal, (Kalmár 2004.)) a lineáris árképzés alkalmazásával 

mennyivel térne el a 2. táblázatban bemutatott tényleges piaci áraktól. Minél 

kisebb a különbség, annál korrektebb a piac minőségi árdifferenciálása. 
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A különbség tisztázása után a vállalati adatbázison vizsgáltam, hogy a képlet 

alkalmazása milyen hatást gyakorolna a különböző színhússzázalékot produkáló 

beszállítók által elérhető átlagárra, illetve a vágóhíd éves fajlagos beszerzési 

költségére (Ft/hasított súly kg-ban kifejezve). 

4.2.4. A nyílt piaci verseny hatása egy hazai nagyvágóhíd beszállítói bázisára 

A beszállítói bázisra vonatkozó vizsgálataim alapját a 4.1.2. alpontban 

bemutatott, 2003. és 2007. közötti időszakra vonatkozó vágási és beszállítói 

nyilvántartás képezte.  

A húsfeldolgozó reakcióját a beszerzési piac bővülésére a hazai, illetve 

import beszerzés havi mennyiségének (egyedszámának) alakulása alapján 

elemeztem. Az e téren mutatkozó tendenciaváltások alapján a teljes vizsgálati 

időszakot több, eltérő beszerzési taktikával jellemezhető szakaszra osztottam.  

Ezt követően a hazai, illetve import beszállítók teljesítményét a következő 

három faktor alapján hasonlítottam össze: 

- beszállítói méret (vágóhíd felé értékesített vágósertések éves átlagos 

mennyisége); 

- beszállítói minőség (színhússzázalék havi átlaga, illetve szórása); 

- beszerzés költsége (színhústartalomra vetített átlagos beszerzési ár, 

növelve a szállítási költségekkel – vagyis az ár/érték arány). 

A beszállítói kör általános teljesítményének értékelése után a hazai 

beszállítói bázis belső szerkezeti átalakulását vizsgáltam. Ehhez szükség volt a 

beszállítók strukturálására, amelyet két szempont alapján végeztem el. Az első 

szempont a beszállítóktól vásárolt vágósertések száma volt. A csoportosítás 

módszeréül az ABC-analízist választottam. Ennek során az ötéves vásárlási 

volumen szerint csökkenő sorrendbe rendeztem az összes beszállítót, majd 

kiszámoltam az egyes beszállítók százalékos részesedését a teljes beszerzésből. 

Ezt követően a csökkenő sorrend mentén haladva kiszámoltam a beszállítókhoz 
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tartozó kumulált  részesedést. A „kis-‖ illetve „nagybeszállítók‖ közti határt ott 

húztam meg, ahol a kumulált részesedés elérte a 80 százalékot. Ennek 

hátterében az ABC-elemzéskor általánosan alkalmazott Pareto-elv áll, miszerint 

a következmények 80 százaléka az okok 20 százalékára vezethető vissza (Bakos 

2000.). A beszerzések 80 százalékát kitevő nagybeszállítókat további 

csoportokra osztottam, mégpedig a tevékenységük jellege alapján. Ehhez 

információ forrásként a fentebb bemutatott nyilvántartáson kívül a társasági 

kivonatok (e-cegjegyzek.hu), illetve a 2008. évre vonatkozó beszámolók (e-

beszamolo.irm.hu) szolgáltak. Így összességében kialakult egy kétdimenziós 

struktúra, amelyet 3. táblázat szemléltet. 

3. táblázat 

A hazai beszerzési csatornák osztályozásának szempontjai 

 Beszállítói tevékenység jellege  

Beszállítói méret 

1. szövetkezetek 

2. integrátorok 

3. Önálló 

termelők 
nagy 

4. kisbeszállítók kicsi 

 Integrációk Függetlenek  

 Forrás: saját szerkesztés 

Mint látható, a beszállítói tevékenység jellege alapján három kategóriába 

soroltam a nagybeszállítókat. Az első kategóriát a beszerző- és értékesítő 

szövetkezetek alkotják, melyek a termelők tulajdonosi érdekeltsége alapján 

jöttek létre. A második kategóriába a bértermeltető, „élőállat nagykereskedelmi‖ 

főtevékenységet folytató integrátorvállalkozások tartoznak. Esetükben nem 

beszélhetünk tulajdonosi érdekeltségekről: a termelőkkel piaci szerződés 

formájában kerülnek kapcsolatba, így ezt az integrációs formát nevezhetjük 

„piaci integrációnak‖ is. A harmadik csoportot azok az önálló/független 

mezőgazdasági nagyvállalkozások képezik, amelyek bértermeltetést nem (vagy 

csak elenyésző mértékben) végeznek, a saját maguk által termelt vágósertéseket 

pedig közvetlenül értékesítik a vágóhídnak .A negyedik csoportot a beszerzett 

vágósertések 20 százalékát előállító kisbeszállítók alkotják.  
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Az itt bemutatott struktúra mentén elemezhetővé vált az egyes beszerzési 

csatornák: 

- felvásárlásból való részesedésének változása a vizsgált időszak alatt; 

- vágóhíd felé történő értékesítéseinek kiegyensúlyozottsága 

(szezonindex számítással); 

- beszállítói teljesítménye. 

A minőségi teljesítményben mutatkozó különbségek szignifikanciájának 

megállapítására F-próbán alapuló, egy szempontos variancia analízist is 

végeztem (Sajtos és Mitev 2007.), amelybe a négy hazai beszállítói csoport 

mellé kontrollként bevontam a külföldi beszállítók csoportját is. A variancia 

elemzést  a beszerzési taktikaváltásokat kifejező szakaszokra külön-külön 

hajtottam végre. A megfigyelési egységeket a szállítmányok (adott beszállítótól 

adott napon érkezett vágósertések) átlagos színhússzázaléka adta. A 

szóráshomogenitás meglététét (vagyis a függő változó szórásának azonosságát a 

független változó bármely szintje mellett) Levene-teszttel (Nordstokke és 

Zumbo 2010.) ellenőriztem. Szignifikanciát igazoló F-próba esetén post-hoc 

teszttel  azonosítottam, hogy mely csoportok átlagai között jelentkezik a 

különbség. A post.hoc tesztek módszerei közül a Scheffé- (homoszkedaszticitás 

mellett) vagy a Tanhame-próbát (heteroszkedaszticitás mellett) választottam.  

4.2.5. A beszállítók minőségi teljesítményét meghatározó statisztikai 

összefüggések 

Az eddigiekben bemutatott módszerek kevés kivételtől eltekintve pusztán 

átlagok, szórásértékek számítására, valamint (ahogy azt az 5. fejezetben látni 

fogjuk) ezek vizuális ábrázolására irányultak. Ezek ugyan hasznosnak 

bizonyultak a vizsgált beszállítói bázison belüli bizonyos szerkezet- és 

minőségfolyamatok bemutatására, de mélyebb következtetések levonására nem 

alkalmasak. Kutatásom záró részében ezért rátértem néhány, a beszállítók 
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minőségi teljesítményét befolyásoló statisztikai összefüggés vizsgálatára. A 

vizsgálatok anyagát a 4.1.2 alpontban bemutatott adatbázis képezte. A 

statisztikai elemzések esetében az adatbázis által lefedett teljes időszakot két 

mintára („A‖ minta: 2003. és 2005. közötti vágások; „B‖ minta: 2006. és 2007. 

közötti vágások). Ennek oka egyrészt a hatalmas adatbázis könnyebb 

kezelhetősége, másrészt annak ellenőrzése, hogy a statisztikai összefüggéseket 

milyen mértékben befolyásolják a belső- és külső környezet (pl. a beszerzési 

taktikák, vagy a beszállítói kör szerkezete) változásai. 

Az összefüggéseket lineáris korreláció- és regressziószámítással tártam fel. 

Ennek során az alábbi lépéseket követtem (Sajtos és Mitev 2007.): 

1. Pontdiagramok vizuális vizsgálata. 

2. Pearson-féle korrelációs és determinációs együtthatók meghatározása és 

elemzése (lineáris kapcsolat létének megállapítása, kapcsolat 

erősségének vizsgálata). 

3. Az általános kétváltozós regressziós képlet (𝑌1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝑒𝑖) „β‖ 

együtthatóinak becslése a legkisebb négyzetek módszerével. 

4. Reziduumok normális eloszlásának és homoszkedaszticitásának 

ellenőrzése. E megbízhatósági feltételek teljesülését minden esetben 

feltűntetem.  

A szakirodalmi áttekintés egyik ellentmondásos területét a hasított súly és a 

színhússzázalék kapcsolata jelentette, ebből fakadóan e két változó 

összefüggését én is megvizsgáltam, még pedig két megfigyelési egységet 

alkalmazva. Az első megfigyelési egységet vágott testek képezték, vagyis ez 

esetben az egyedi hasított súly és egyedi színhússzázalék közötti összefüggést 

mértem. A szakirodalmak alapján ebben a kontextusban csekély mértékű 

kapcsolat várható. Miklósné Varga (2004.) munkája alapján azonban sejthető, 

hogy amennyiben a vágott testeket a hasított meleg súlyuk alapján aggregáljuk, 

és az így képzett súlycsoportok átlagos színhússzázalékát kiszámítjuk, jóval 
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komolyabb összefüggéshez jutunk (a súlycsoport elemeire közösen jellemző 

súly és a csoport átlagos színhússzázaléka között). A vágási nyilvántartásban, és 

így az általam kialakított adatbázisban is egytized kilogrammos pontossággal 

került rögzítésre a testek hasított súlya. Az adatbázis rekordjainak száma (közel 

kétmillió vágás) bőven lehetővé tette, hogy a súlycsoportok kialakításakor is ezt 

a 0,1 kilogrammos differenciálást alkalmazzam. A második körben tehát az 

egytizedes pontossággal azonos súlycsoportba tartozó vágott testek súlya és 

átlagos színhússzázaléka közötti kapcsolatot elemeztem. 

A hazai és a nemzetközi vágósertés piacok többségében a vágott testek 

vágóértékének megítélése azonban nem a színhússzázalék, hanem a minőségi 

(S/EUROP) kategória alapán történik. Éppen ezért a fentiekkel megegyező 

összefüggés vizsgálatokat elvégeztem az azonos súlycsoportba tartozó vágott 

testek hasított súlya és az egyes S/EUROP kategóriák súlycsoporton belüli 

aránya között is. 

A korábbiakban már írtam arról, hogy a színhússzázalék adott megfigyelési 

egységre és adott időintervallumra vonatkozó átlaga mellett fontos mutató a 

minőséghomogenitás, vagyis a színhússzázalék szórása. Ennek okán az azonos 

súlycsoportba tartozó vágott testek hasított súlya és színhússzázalékaik 

szórása közötti korrelációt és regressziót is elemeztem.  

Kutatásom záró részében a hasított súlytól függetlenül vizsgáltam a 

színhússzázalék átlaga és szórása közötti összefüggést, mégpedig a beszállítók 

és a beszállítókhoz tartozó termelőhelyek szintjén.  

4.3. Az adatelemzés során felhasznált eszközök 

A kutatás során felhasznált adatok a vizsgálati időszak során a vállalati 

információs rendszerben (SAP) kerültek rögzítésre, ahonnan a vállalat 

informatikusa három (.dbf  formátumú) output fájlba nyomtatta. A fájlokból a 

kutatási adatbázist a „Windows Vista‖ operációs rendszer alatt futó „Microsoft 
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Office 2007.‖ programcsomag „Acces‖ és „Excel‖ programjaival készítettem el. 

A kutatási adatbázist (méretéből fakadóan) két fájlra osztva alakítottam ki. Az 

első fájl a 2003-tól 2005-ig terjedő időszak adatait tartalmazza, amelyet a 

statisztikai elemzések során „A‖ mintának is nevezek. A második fájl a 2006. és 

2007. közötti vágásokra vonatkozik. Az így strukturált adatokon a bemutatott 

elemzéseket a már fentebb említett verziójú „Excel‖, illetve „SPSS 13.0‖ 

programokkal hajtottam végre.  

Az adatelemzés eredményeinek prezentálását (táblázatok, diagramok 

készítése, szöveges elemzés a „Microsoft Office 2007‖ programcsomag Word 

szövegszerkesztő programjával végeztem el.  

Az eredmények elemzésében, a helyes következtetések levonásában 

segítségemre voltak egyetemi kutatókkal, sertéstermelőkkel, valamint az e 

fejezetben bemutatott húsfeldolgozó vállalkozás felvásárlási vezetőjével 

folytatott konzultációim. 
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5. Eredmények és értékelésük 

5.1. A hazai termelőszektor szerkezetátalakulásának jellegzetességei 

nemzetközi összehasonlításban 

Magyarország 2004-től tehát egy nyílt áru- és tőkeáramláson alapuló 

gazdasági integrációba lépett be, amely komoly hatást gyakorolt a hazai 

vágósertés piac struktúrájára. Ebben az alpontban azt kívánom bemutatni, hogy 

EU viszonylatban hogyan értelmezhetőek a csatlakozást követő strukturális 

folyamatok. 

A jelenlegi EU-27 országok sertéstartói a bővítési időszakban meglehetősen 

komoly szerkezet-átalakuláson estek át: 2003. és 2007. között a teljes 

sertésállomány 2,5 százalékkal, a gazdaságok száma mintegy 31 százalékkal 

csökkent. Ezen a folyamaton belül jelentős mértékű tagországonkénti eltérések 

voltak, amely eltérések alapján a tagországok csoportosíthatóak. A 

csoportosítást illetően a szakmailag leginkább védhető eredményre a Ward-féle 

hierarchikus klaszteranalízis vezetett (ld. 1. sz. 1. sz. melléklet). Ez alapján 

elkülöníthető öt, eltérő strukturális adottságokkal jellemezhető klaszter. 

TK1. „Nagyhatalmak”: Németország, Spanyolország, 

Lengyelország, Franciaország, Dánia és Hollandia tartozik ebbe a 

csoportba (a klaszterezés során ide került Írország is, amelyet 

azonban szakmailag indokoltabb  „TK3‖ csoportba átsorolni). A 

2007. évi adatok szerint ezekben az államokban található az EU 

sertésállományának mintegy 70 százaléka. A sertéstartó 

gazdaságoknak ugyanakkor mindössze egynegyede tartozik ebbe a 

klaszterbe. Ebből fakadóan az átlagos gazdaságméret viszonylag 

magas: összességében 120 egyed/gazdaság, Lengyelországot 

figyelmen kívül hagyva 377 egyed/gazdaság.  A vizsgált időszakban 
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az egyedszám 3 százalékkal nőtt, míg a gazdaságok száma 15 

százalékkal csökkent. 

TK2. „Pozíciótartó tagoltak‖:  Olaszország, Ausztria, Görögország, 

Lettország és Észtország csoportja. Közös jellemző a tagoltnak 

mondható gazdaságszerkezet (10-89 egyed/gazdaság). A klaszterben 

a vizsgált időszak alatt az egyedszám 4 százalékkal nőtt, miközben a 

gazdaságok száma 25 százalékkal csökkent. 

TK3. „Koncentráltak”: ebbe a csoportba nyolc ország került, 

amelyekben a sertések egyedszáma nagy szórást mutat (80.000 és 

6.500.000 egyed között). Közös jellemző a koncentrált 

gazdaságszerkezet (átlagosan 640 egyed/gazdaság), amelynek 

logikus következménye, hogy ebben a klaszterben csökkent 

legkevésbé (12 százalékkal) a sertéstartók száma. A sertésállomány 4 

százalékkal csökkent 2003-ról 2007-re. 

TK4.  „Pozícióvesztő tagoltak”: Csehország, Litvánia, Portugália és 

Magyarország csoportja. Ezekre az országokra egyszerre érvényesül 

a kicsi, de nem jelentéktelen állományméret (1-4 millió egyed) és a 

rendkívül tagolt termelői szerkezet (átlagosan 20 egyed/gazdaság). 

Portugália kivételével a vizsgált időszak alatt újonnan belépő 

tagokról van szó. Az öt év alatt az egyedszám 16, a gazdaságok 

száma 37 százalékkal csökkent. 

TK5. „Összeomlók”: Románia, Bulgária és Szlovákia képezi ezt a 

klasztert. A gazdaságok koncentrációja szélsőségesen alacsony 

(átlagosan 3 egyed/gazdaság). A csoporton belül az egyedszám és a 

gazdaságok száma egyaránt szélsőséges mértékben csökkent (42, 

illetve 36 százalék). 
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 Az egyes klaszterekben zajló, eddig szövegesen ismertetett strukturális 

jellemzőkről és folyamatokról az 9. ábra ad összefoglaló tájékoztatást  

9. ábra 

 

Forrás: EUROSTAT adatok alapján saját szerkesztés 

Az ábrán a klasztereket jelölő buborékok mérete egyenesen arányos a 2007-

re vonatkozó átlagos gazdaságmérettel, ez által visszatükrözve az EU-n belül 

létező szélsőséges koncentrációkülönbségeket. Részben a klasztertagok listáját 

fentebb áttekintve, részben a klaszterek ábrabéli elhelyezkedését megfigyelve 

könnyen beazonosíthatjuk a lényeges pozícióveszteséget elszenvedett országok 

(TK4 és TK5 klaszter) közös jellemzőit: (1) Portugália kivételével a vizsgált 

időszak során csatlakoztak az EU-hoz, illetve (2) még az EU-szinten kifejezetten 

tagoltnak számító TK2 klaszterhez képest is nagyságrendekkel kisebb 

gazdaságmérettel rendelkeznek.  

A termelő szektor dinamikus és statikus strukturális mutatói alapján tehát 

kijelenthető, hogy a nyílt európai versenyben „leszakadó‖ klasztereket alkotó 

országokban – köztük Magyarországon is – a termelő szektor destruktív 

folyamatainak megállításához elengedhetetlen a sertéstartók koncentrációjának 

további növelése, akár tulajdonosi, akár egyéb piaci integrációs lépésekkel.  
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5.2.  A vágósertés árak, illetve a vágásvolumen alakulásának nemzetközi 

összehasonlítása 

5.2.1. A vágósertés árak alakulásának nemzetközi összehasonlítása 

A szakirodalmi áttekintésben már ismertettem, hogy a hazai vágósertés 

árakat alapvetően a német és holland árak határozzák meg. Ez kétségkívül így 

van, de azért érdemes e kérdést a tagországok szélesebb körének kontextusában 

is megvizsgálni.    A vizsgálatba a hat legnagyobb nyugat-európai sertéstartó 

államot, valamint két olyan országot (Ausztria, illetve Portugália) vontam be, 

amelyek hasonlóságot mutatnak hazánkkal a sertésállomány méretét, és/vagy a 

gazdaságméretet illetően.  Az 4. táblázatban azt mutatom be, hogy a vizsgálatba 

bevont országok között milyen mértékben korrelálnak az „E‖ minőségű 

vágósertések havi nettó termelői árai. A táblázatban az átláthatóság kedvéért egy 

olyan színskálát alkalmaztam, amely kifejezi a korrelációs kapcsolat szorosságát 

(a korreláció-analízis outputjai a 2. sz. mellékletben találhatóak). 

4. táblázat 

A vágósertés termelői ár havi alakulásának páronkénti korrelációja néhány 

EU-tagország között
2
 (2004-2007.) 

Országok GER NL AT BEL FR DEN HU_€ ESP HU_Ft POR 

NL 0,99 1 
        

AT 0,97 0,96 1 
       

BEL 0,98 0,98 0,98 1 
      

FR 0,94 0,93 0,93 0,94 1 
     

DEN 0,91 0,92 0,88 0,91 0,85 1 
    

HU_€ 0,87 0,85 0,82 0,84 0,78 0,85 1 
   

ESP 0,74 0,74 0,71 0,76 0,81 0,63 0,54 1 
  

HU_Ft 0,72 0,72 0,63 0,68 0,67 0,74 0,85 0,50 1 
 

POR 0,74 0,74 0,72 0,75 0,81 0,64 0,57 0,97 0,57 1 

ITA 0,63 0,63 0,64 0,58 0,52 0,66 0,65 0,17 0,56 0,23 

Forrás: Irish Food Board és AKI adatok alapján saját számítás 

                                                
2 rövidítések: NL-Hollandia, AT-Ausztria, BEL-Belgium, FR-Franciaország, DEN-Dánia, HU-

Magyarország, ESP-Spanyolország, POR-Portugália, ITA-Olaszország 
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A színskála segítségével kirajzolódik egy földrajzilag is egybefüggő területet 

alkotó árhomogén csoport (vörös színnel jelölve), amelyet szűkebb értelemben 

Németország, Hollandia, Belgium valamint a hozzájuk képest kis állománnyal, 

illetve gazdaságmérettel rendelkező Ausztria alkot. A sorhoz tágabb értelemben 

az eddig felsoroltakon kívül még Franciaország és Dánia csatlakozik. Ezt a 

csoportot az egyszerűség kedvéért a továbbiakban „kontinentális zónának‖ 

fogom hívni. Ehhez a kiterjedt nemzetközi árrendszerhez meglehetősen szorosan 

kapcsolódik Magyarország is, amennyiben euróban kifejezett árakról beszélünk.  

A nyílt európai piacon tehát a hazai termelők árbevételét valóban a német, 

illetve holland sertésárak határozzák meg, a befolyás mértéke (r
2
) 72-75%. Ezt 

az együttmozgást jelentős mértékben gyengítik az árfolyam ingadozások, amely 

jól látható az euróban (HU_€), illetve forintban (HU_Ft) kifejezett sertésárhoz 

tartozó korrelációs értékek különbözőségében. Ez utóbbi esetében a 

kontinentális árak hatásának mértéke (r
2
) már csak 51%. A befolyás mértékében 

mutatkozó mintegy 20 százalékos különbség egybecseng a havi forint/euró 

átlagárfolyam és a forintban kifejezett hazai vágósertés ár közötti korrelációval 

(r=0,457**, r
2
=0,21).  A korrelációs értékek azt mutatják, hogy a hazai, 

forintban kifejezett árak alakulásában a kontinentális áraknak mintegy kétszer 

nagyobb jelentősége van, mint a forint/euró árfolyamnak.  

A 4. táblázat adatai között továbbhaladva látható, hogy a három mediterrán 

ország (Spanyolország, Olaszország és Portugália) felvásárlási árainak alakulása 

jóval kisebb mértékben kötődik a kontinentális zónához. Portugália esete 

viszonylag egyszerű: árfolyamatait a spanyol viszonyok határozzák meg 

(r=0,97).  Marad tehát két, nagy sertésállománnyal rendelkező állam, amelyek 

áralakulását jelentős belső autonómia jellemzi (különösen igaz ez Olaszország 

esetében).   
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5.2.2. A vágósertés árak volatilitásának és szezonalitásának nemzetközi 

összehasonlítása 

Az árvolatilitást kifejező szórásértékeket az 5. táblázatban szerepeltetem. 

Látható, hogy a kontinentális zónát jóval kiegyensúlyozottabb áringadozás 

jellemzi, mint a mediterrán országokat. Ebből a térségből is kitűnik a 

vertikálisan integrált dán piac árstabilitása.  

5. táblázat 

A havi átlagos vágósertés termelői ár volatilitása néhány EU-tagországban 

(2004-2009) 

DEN HU_Ft BEL GER AT HU_€ NL FR ITA POR ESP 

3,98% 4,67% 4,88% 4,95% 5,06% 5,21% 5,27% 5,72% 6,28% 6,77% 6,90% 

Forrás: Irish Food Board és AKI adatok alapján saját számítás 

 A magyar árvolatilitás jól illeszkedik a kontinentális térséghez. A magyar 

termelőknek tehát nem kell a kontinentális zónánál nagyobb árkockázattal 

szembenézniük. Külön érdekesség, hogy a hazai árakat forintban kifejezett 

értéken jóval kisebb volatilitás jellemezte, mint euróra átszámított értéken. A 

vizsgált időszakban tehát az árfolyam-ingadozás inkább tompította a szereplők 

árkockázatát, mint erősítette.  

A hazai vágósertés árak relatív kiegyensúlyozottságát mutatja a 

szezonindexek alakulása is. A 10. ábrán a magyar havi termelői árak 

szezonalitását a volatilitás szempontjából két szélsőséget alkotó dán, illetve 

spanyol árszezonalitással hasonlítom össze. 
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10. ábra 

 

Forrás: Irish Food Board és AKI adatok alapján saját számítás 

Látható, hogy a magyar termelőknek a kontinentális zónáéval azonos 

stabilitású árkörnyezethez kell alkalmazkodniuk.  Sem az euróban kifejezett, 

sem az árfolyam kockázatot is magában hordozó forintális vágósertés ár nem 

produkál olyan ingadozásokat, amely komoly versenyhátrányt jelentene a 

magyar termelőknek. A következő alpontban azt vizsgálom, hogy ez a 

kiegyensúlyozottság igaz-e a vágások mennyiségének alakulására is.   

5.2.3. A hazai vágások mennyiségének alakulása nemzetközi 

összehasonlításban 

A 11. ábra szezongörbéi azt mutatják, hogy - az árszezonalitással ellentétben 

– a magyarországi vágások mennyiségének évközi alakulása nagymértékben 

eltér a kontinentális zónától. 
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11. ábra 

 

Forrás: EUROSTAT adatok alapján saját számítás 

A kontinentális térséghez tartozó országokban egy meglehetősen 

kiegyensúlyozott mennyiségprofil körvonalazódik, amelyhez képest hazánkban 

a vágásmennyiség szélsőséges, „U-alakú‖ szezonalitást produkál. Ugyanennek a 

szezongörbének a mediterrán országokkal való összehasonlítása az 12. ábrán 

látható. 

12. ábra 

 

Forrás: EUROSTAT adatok alapján saját számítás 

Ezen az ábrán szereplő államok mindegyikében nagyobb a szezonális 

ingadozás a kontinentális zónáéhoz képest, azonban a mediterrán országok 
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között sincs olyan, amelyiknél a mennyiségi volatilitás olyan kifejezett lenne, 

mint hazánkban. A magyarhoz hasonlítható U-alakú görbét egyedül a spanyol 

indexek alkotnak, de lényegesen kisebb differenciákkal. Összességében tehát a 

hazai vágások mennyiségére sajátos, szélsőséges szezonalitás jellemző. Ez a 

kijelentés az EUROSTAT-tól származó adatok esetében, vagyis az összes 

magyarországi vágásra (a háztájiakat is beleértve) vonatkozóan állja meg a 

helyét. Jogosan gondolhatjuk azt, hogy a vágóhidak ennél kiegyensúlyozottabb 

beszerzési stratégiát valósítanak meg. A 13. ábra sajnos nem erről tanúskodik: a 

minősítést végző vágóhidak vágásmennyiségének szezonális kilengései még 

nagyobb mértéket öltenek.  

13. ábra 

 

Forrás: EUROSTAT és AKI adatok alapján saját számítás 

A mennyiség szélsőséges volatilitása önmagában is problémát jelenthet mind 

a termelő, mind a feldolgozó szektor kiegyensúlyozott működésében. Ennél is 

nagyobb gond azonban, hogy mindeközben annak a kontinentális árrendszernek 

vagyunk része, amely a nagy szezonális ingadozásoktól mentes piaci folyamatok 

által meghatározott. Ez a fajta inkompatibilitás és feszültség (1) ellehetetleníti a 

stabil, hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítását, (2) racionálissá teszi és 

ösztönzi a feldolgozó szektorban az átmeneti költségelőnyt biztosító 

importbeszerzéseket (ezáltal destabilizálva a hazai beszállító-vevő 

kapcsolatokat), és végül (3) olyan cash-flow ingadozást idéz elő mind termelői, 
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mind feldolgozói oldalon, amely komoly finanszírozási és likviditási gondokhoz 

vezethet.  

Nem kérdés, hogy a mennyiségi volatilitás csökkentése a vágósertés piac két 

oldalán lévő szereplők együttes érdeke. Ez azonban mind a termelőkre 

(biológiai-technológiai oldalról), mind a feldolgozókra (a marketing, a 

piackutatás, a logisztika és szintén a technológia oldaláról) komoly feladatot ró, 

amelyben kimagasló szerep jut a stratégiai szintű beszállító-vevő 

kapcsolatoknak. A későbbiekben egy hazai nagyfeldolgozó beszállítói bázisának 

példáján fogom bemutatni, hogy mely beszállítói csoportok esetében van az 

ilyen kapcsolatok eredményes kialakítására a legnagyobb esély.  

5.3. A hazai árrendszer és a minőség összefüggései 

A vizsgált években ténylegesen kialakult, illetve a lineáris árképzéssel 

kalkulált ár/érték profilokat a  14. és 15. ábra tartalmazza.  

14. ábra 

 

Forrás: AKI-PÁIR adatok alapján saját szerkesztés 

A 14. ábra bármelyik grafikonját is vesszük górcső alá, rögtön szembeötlik a 

piacon kialakult árstruktúra két legnagyobb problémája. 

 A termelői árak nem alkalmazkodnak elég rugalmasan a 

vágóértékben mutatkozó különbségekhez. Minél gyengébb minőségű 
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vágósertéseket értékesít egy termelő, annál nagyobb a vágóhíd 

minőségköltsége. E szerint az alacsonyabb minőségű sertéseket az 

„E‖ minőségi osztályhoz képest a piac túl-, míg a magasabb 

színhússzázalékot alulárazza.  

 A kategóriaelvű árképzés miatt az ár/érték profilban lépcsős 

törésvonalak vannak, amely következetlen minőségarányos árazást 

jelent. 

A 15. ábrán megtekinthető, hogy ezek a problémák hogyan módosultak 

volna lineáris árképzés esetén. 

15. ábra 

 

Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A grafikonokat az előző ábrával összevetve szembeötlő, hogy a lineáris 

árképzéssel (annak természetéből fakadóan) a lépcsős, ugrásszerű és 

következetlen differenciák helyére folytonosság lépne. Az ár/érték arányban 

mutatkozó különbségek ugyan ez esetben is megmaradnának, de terjedelmük 

csökkenne. Ennek számszerű alátámasztása az 6. táblázatban található. A 

terjedelem csökkenése alapján kijelenthető, hogy a lineáris árképzés nem csak 

következetesebb, hanem igazságosabb is lenne a jelenlegi piaci árstruktúránál. 
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6. táblázat 

Az ár/érték arányok (Ft/színhús kg) terjedelme különböző évek és 

árstruktúrák esetében 

Évek 2004. 2005. 2008. 2009. 

Tényleges piaci árak esetén 182,70 190,55 210,73 219,13 

Lineáris árképzés esetén 204,40 275,38 256,26 351,87 

Terjedelem csökkenése 21,69 84,84 45,54 132,74 

Forrás: AKI-PÁIR adatok alapján saját számítás 

Kérdés azonban, hogy az általam felvázolt elszámolási rendszer milyen 

mértékű eltérést okoz az országos átlagárakhoz képest, illetve a beszállító-vevő 

kapcsolatok mely oldalának kedvez. Ennek bemutatására egy modellszámítást 

végeztem el, az általam vizsgált beszállítói bázisból kiválasztott három 

vállalkozás (beszállító) 2007-es teljesítményét alapul véve. A vállalkozások 

minőségi teljesítményét az 7. táblázat jellemzi.  

7. táblázat 

Három vágósertés-beszállító minőségi teljesítménye 2007-ben  

Me.: % 

Beszállítók 
Átlagos 

vágóérték 

Vágósertések megoszlása minőségkategóriánként 

"S" "E" "U" "R" "O" "P" 

Legjobb 60,8 67,5 30,0 2,5 0,0 0,0 0,0 

Medián 56,4 19,6 47,1 26,5 5,5 1,0 0,2 

Leggyengébb 52,3 3,6 31,4 37,3 20,7 7,1 0,0 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját számítás 

Látható, hogy az átlagos vágóértékben komoly különbségek vannak a 

beszállítói bázison belül. A táblázatban szereplő adatok, az általam ismertetett 

képlet, illetve a 2. táblázat három különböző (2005., 2007. és 2009. évi) 

árszerkezetének segítségével meghatározhatóak a beszállítók által – különböző 

forgatókönyvek és árképzés esetén - elérhető átlagárak (8. táblázat). 
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8. táblázat 

Adott minőségprofilú beszállítók által elérhető éves átlagárak  

Me.:Ft/hasított súly kg  

Beszállítók  
Szcenárió 2005. Szcenárió 2007. Szcenárió 2009. 

tényleges képlet tényleges képlet tényleges képlet 

Legjobb 340,43 351,49 324,40 332,88 396,18 404,22 

Medián 335,59 336,36 317,38 318,55 388,41 386,82 

Leggyengébb 327,79 322,52 308,11 305,45 380,03 370,90 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját számítás 

A táblázatban szereplő értékek önmagukért beszélnek: a közepes 

teljesítményt nyújtó beszállító által elérhető bevételt csak minimális mértékben 

befolyásolja a lineáris mechanizmus alkalmazása. A változással kifejezetten jól 

járna a magas minőséget nyújtó beszállító, míg a leggyengébb hasított súly 

kilogrammonként 3-10 Ft veszteséget könyvelhetne el a tényleges árakhoz 

képest. Összességében elmondható, hogy a lineáris árképzés a jelenleginél jóval 

érzékenyebben reagálna a kiemelkedő minőségi teljesítményre, amelynek árát 

részben a gyengén teljesítő beszállítók „fizetnék‖ meg. 

Ezen a ponton érkeztünk el a következő sarkalatos kérdéshez: milyen hatást 

gyakorolna a lineáris árképzés a vevői oldalra? Ehhez szintén az általam 

elemzett vágóhíd példáját vettem. Ebben az esetben egyszerűbb volt a dolgom: a 

2004-2007-es időszakra vonatkozóan gyűjtöttem ki az évente felvásárolt 

vágósertések hasított súlyra jutó tényleges éves átlagárát és éves átlagos 

színhússzázalékát. Ez utóbbi alapján számoltam ki azt az átlagárat, amely a 

lineáris mechanizmus mellett valósult volna meg. Az eredmények a 9. 

táblázatban találhatóak. 
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9. táblázat 

A felvásárolt vágósertésekre ténylegesen kifizetett, illetve a lineáris képlettel 

kalkulált éves átlagárak 

 Me.: Ft/hasított súly kg 

Kategória 2004. 2005. 2006. 2007. 

Tényleges átlagár 322,09 334,45 359,36 319,28 

Lineáris árképzéssel 319,22 335,44 357,04 320,23 

Átlagos színhústartalom(%) 55,42 56,16 56,13 56,95 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját számítás 

Kijelenthető, hogy a vizsgált évek minőségstruktúrája mellet a lineáris 

árképzés nem jelent lényeges többletterhet a vizsgált vágóhíd számára. Az 

árazási rendszer minőségorientálttá és igazságosabbá tétele a teljes felvásárlásra 

vonatkozó átlagár minimális változása mellett hajtható végre. Mivel a szóban 

forgó vágóhíd – a már említett árelfogadó jelleg miatt – az országos 

átlagárakhoz tökéletesen alkalmazkodik, valószínűsíthető, hogy ez a tény más 

feldolgozóknál is megállná a helyét. A rendszer tehát a gyakorlatban is 

működőképes, alkalmazása kizárólag szándék kérdése. 

5.4. A nyílt piaci verseny hatása egy hazai nagyvágóhíd beszállítói bázisára 

5.4.1. Beszerzési taktikaváltások a nyitottá váló piacon 

Ahogy azt fentebb láthattuk, 2004 májusától a vágóhidak az Európai Unió 

nyílt piacáról választhatták ki élőállat beszállítóikat, és ezzel a lehetőségükkel 

éltek is. Ebben az alfejezetben azt szeretném bemutatni, hogy egy tisztán piaci 

tranzakciókon alapuló vágósertés beszerzést folytató vállalkozás esetében ez a 

váltás hogyan zajlott le, illetve milyen hatást gyakorolt a beszállítói bázisának 

szerkezetére.  

A szerkezetátalakulás igen hamar, a csatlakozást követő első hónapban 

bekövetkezett (16. ábra). 



57 

 

16. ábra 

 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A csatlakozás évében – a korábbi esztendővel ellentétben – a vállalat 

intenzíven növelni kezdte beszerzését. Ez kezdetben a hazai beszállítók 

forgalmát növelte, júniustól azonban az import tevékenység megkezdése újra 

visszaszorította a hazai termelők értékesítését. Ez a folyamat kitartott egészen 

2005. végéig, amikor az import aránya elérte az 50 százalékot. Az importarány 

növekedése másfél évig tartott, 2006-tól ugyanis ismét a hazai beszerzés nyert 

egyre nagyobb prioritást. 

A teljes időszakon belül – a beszerzési döntések alapján - tehát három, 

egymástól élesen eltérő szakaszt különböztethetünk meg: 

 az „I.” szakaszt (2003.01. – 2004.05.) a tisztán hazai partnerekre 

alapozott, erőteljesen csökkenő mértékű vágásszám jellemezte; 

 a „II.‖ szakasz (2004.06. – 2005.12.) az intenzív importbevonás és a 

növekvő beszerzési volumen időszaka volt; 

 a „III.” szakaszban (2006.01. – 2007.12.) – a volumen további 

növelése mellett – az import kiszorulása volt a jellemző. 

Milyen következtetéseket enged levonni, illetve milyen kérdéseket vet fel ez 

a hazai/import „libikóka‖? Azt leszögezhetjük, hogy a belföldi beszállítók és a 
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külföldi tagországok termelői között a csatlakozást követően éles, „vesztes – 

nyertes‖ típusú konkurencia harc alakult ki. Ezt a versenyt jól jellemzi a hazai és 

az import felvásárlások havi mennyisége közötti, negatív irányú és erős 

korreláció (r= - 0,829, p<0,01). E szerint az import mennyiségének alakulása 

mintegy 69 százalékban (r
2
=0,6872) befolyásolta a vágóhíd hazai beszerzéseit.  

Kérdés, hogy e döntések mögött milyen háttértényezők álltak. A vágóhíd 

szemszögéből nézve a következő három kulcsfontosságú teljesítményfaktor 

alapján értékelhetőek a beszállítók: a beszállított vágósertések átlagos 

színhússzázaléka, az adott színhússzázalékra vetített teljes beszerzési költség, 

továbbá a beszállító mérete (vagyis általa a feldolgozó felé értékesített 

vágósertések volumene). A továbbiakban e teljesítménykritériumok alakulását 

elemzem az egyes beszállítói csoportokban. 

5.4.2. A hazai és az importbeszállítók teljesítményfaktorainak vizsgálata 

Elsőként azt ismertetem, hogy az előző alfejezetben említett folyamatok 

milyen hatással voltak a beszállítói bázis méretszerkezetére (10. táblázat).  

10. táblázat 

A hazai, illetve import beszállítók számának és méretszerkezetének 

alakulása a vizsgált időszakban 

Beszállítói 

csoport 
Kategória 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Hazai 

beszállítók 

beszállítók száma (db) 240 183 119 105 100 

egy beszállítóra jutó átlagos 

vágósertés beszerzés (egyed) 
1 511 1 468 1 956 2 711 4 239 

Import 

beszállítók 

beszállítók száma (db) 0 11 31 18 11 

egy beszállítóra jutó átlagos 

vágósertés beszerzés (egyed) 
- 4 088 3 392 4 625 1 797 

Forrás: vállalati SAP adatbázis alapján saját számítás 

A táblázat adatai azt mutatják, hogy a vizsgált időszak folyamán a beszállítói 

bázis erőteljesen koncentrálódott. A csatlakozást követő éles versenyben („II.‖ 
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szakasz) a hazai beszállítók száma mintegy 50%-kal csökkent, amely tendencia 

csekélyebb mértékben ugyan, de a hazai beszerzések újbóli növekedésekor 

(„III.‖ szakasz) is tovább folytatódott. Ezzel párhuzamosan majdnem 

megháromszorozódott az egy hazai beszállítóra jutó átlagos vágósertés 

beszerzés. Az import beszállítók esetében – a kiszorulásuk utolsó évétől 

eltekintve – ilyen tendencia nem lelhető fel, a csatlakozást követő években 

folyamatosan három-négyezres átlagos egyedszám felett volt a fajlagos 

volumenük. Ez pedig - ha elfogadjuk, hogy a nagyobb beszállítói méret a 

feldolgozó szemszögéből kedvezőbb, mint a kisebb – azt jelenti, hogy eleinte a 

külföldi partnerek sokkal versenyképesebb méretszerkezettel rendelkeztek, 

amely versenyképesebb szerkezetet a hazai beszállítói csoport a vizsgált időszak 

végére érte el. 

A méretszerkezethez hasonló tendenciák jellemzőek a vágósertések átlagos 

színhússzázalékának alakulásában is (17. ábra).  

17. ábra 

 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A csatlakozást követő másfél éven keresztül a külföldi beszállítók 

produkáltak magasabb minőségi teljesítményt. Látható az ábrán ugyanakkor, 
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hogy - a kisebb-nagyobb ingadozások ellenére – az élesedő verseny a hazai 

beszállítók teljesítményére jótékony hatást gyakorolt. Ezt megfogalmazhatjuk 

úgy is, hogy a vágóhíd „I.” és „II.” szakaszbeli beszerzési taktikája szelekciós 

hatású volt: a felvásárlás egyre kisebb hazai „tortaszeletéből‖ csak a jobb 

minőségi és volumenkínálatot felmutató vállalkozások részesedhettek.  

A teljesítményjavulás a hazai beszállítók részesedése szempontjából kedvező 

„III.” szakaszban is csak átmenetileg torpant meg, miközben a külföldi 

partnerektől beszerzett vágósertések minősége extrém – főként negatív irányú – 

ingadozásba kezdett (a 2007. végén látható magas színhússzázalék átlag már 

csak elenyésző számú sertés import mellett valósult meg).  

A színhússzázalék átlagának növekedése szoros összefüggésben van a 

minőség homogenitásával is. Ez utóbbit a színhússzázalék relatív szórásával 

kifejezve mutatja a 18. ábra. 

18. ábra 

 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A 17. ábra és a 18. ábra eltérő skálázásából fakadó nehézség ellenére is 

látszik, hogy a csökkenő szórás mindkét csoportban az átlag növekedésével, a 

növekvő szórás az átlag csökkenésével járt együtt. A beszállítói minőség 
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javítása és homogenizálása tehát csak együtt, „kéz a kézben‖ lehetséges. Ebből 

fakadóan a tartósan magasabb átlagos színhússzázalékot elérő partnerek egyben 

tartós kiszámíthatóságot jelentenek a vevőnek. E kettős előny elismerése a 

beszerzési döntésekben a termékpálya versenyképességének javításához 

elengedhetetlen. 

A naturális teljesítményfaktorok után térjünk rá a fajlagos beszerzési 

költség alakulására, ezen belül is először a nettó beszerzési árra, amelyet a 19. 

ábra tartalmaz. 

19. ábra 

 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A hazai termelésből származó vágósertésekre fizetett havi átlagos ár és az 

AKI-PÁIR országos adatai között a 2004-2007-es időszakra vonatkozóan a 

Pearson-féle korrelációs együttható értéke 0,990 (p<0,001). A szinte tökéletes 

összefüggés pedig azt jelenti, hogy a vizsgált piaci kapcsolatrendszerben a 

szereplők mindkét oldalon jellemzően árelfogadóak, egyik fél sem tud alkuerejét 

kihasználva önálló árdiktáló szerepre törni, az árat nagymértékben a magasabb 

szintű piaci folyamatok szabják meg. 
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A piacnyitás még a tényleges import tevékenység megkezdése előtt 

erőteljesen emelte a hazai felvásárlási árat, így 2004. júniusától két éven 

keresztül (egy-egy kiugró értéktől eltekintve) bel- és külföldről közel azonos 

áron szerezhette be a vágósertéseket a vágóhíd. Ebben az árkapcsolatban 

nyilvánvaló módon feltételezhetjük, hogy a külföldi felvásárlási árak forintban 

kifejezett értéke volt a független változó. 

Az eddig bemutatásra került adatsorok nem alkalmasak arra, hogy 

összességében hasonlítsam össze és értékeljem a hazai és a külföldi beszállítók 

teljesítményét. Az összteljesítmény kifejezésére a színhústartalomra vetített 

beszerzési árat, illetve a színhústartalomra vetített teljes beszerzési költséget 

használom. Jelen szempontból nem e mutatók abszolút értéke, hanem a 

beszállítói csoportok egymáshoz képesti relatív teljesítménye a fontos, amit a 

20. ábra tartalmaz. 

20. ábra 

 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

Az ábrán a pozitív értékek a hazai, a negatív értékek az import beszállítók 

jobb ár/minőség teljesítményét jelzik. Látható, hogy a 2006-os év kivételével a 

hazai beszállítók jellemzően jobb mutatókkal rendelkeztek, amely előny 

különösen a szállítási költségek figyelembe vételével jelentős. Az import 

beszállítók 2006. évi jobb mutatói meglehetősen gyenge minőségi feltételek (ld. 
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17. ábra) és dinamikusan változó gazdasági környezet (forint árfolyam-

ingadozásai) mellett jöttek létre. A kék és piros görbe közötti különbség, vagyis 

a szállítási költségek ingadozása két tényezőből eredhet: a beszállítói szerkezet 

változásából, illetve – külföldről történő szállítások esetén – az euró 

árfolyamának változásaiból. E két tényező részletesebb taglalásától eltekintek. 

A grafikus ábrázolásnál némileg több információt nyújthat a mutatók éves, 

illetve teljes időszakra vonatkozó átlagainak megtekintése (11. táblázat). Az 

előjelek ez esetben is az előzőeknek megfelelően értelmezendők. 

11. táblázat 

A hazai és az import vágósertések színhústartalomra vetített éves átlagos 

beszerzési költségének különbségei  

Me.:Ft/színhús kg 

Évek 2004. 2005. 2006. 2007. Teljes időszak  

Szállítási költség nélkül 19,28 5,30 -58,75 - 6,32 -13,37 

Szállítási költséggel 34,11 32,43 -28,64 14,46 10,66 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját számítás  

A táblázat utolsó oszlopában azt láthatjuk, hogy pusztán a beszerzési ár 

alapján az importbevonás indokolt lépésnek tekinthető, egységnyi 

színhústartalmat külföldről, folyó áron átlagosan több mint 13 forinttal 

olcsóbban szerzett be a vágóhíd, mint belföldről. Árnyalja ezt a képet, hogy ez 

az előny a teljes időszakon belül egy nagyon pontosan lehatárolható és átmeneti 

jelenséghez (árfolyam-emelkedés és következményei) volt köthető. Ráadásul, a 

kedvezőbb import árak leszorítása a színhússzázalék és az importvolumen 

erőteljes csökkenése mellett valósult meg. 

Még látványosabban csökkenti az árelőny szerepét a szállítási költségekkel 

való kalkulálás. A teljes beszerzési költséget figyelembe véve az import 

beszállítók előnye időben szűkül (negatív érték csak 2006-ban látható). Ennek 

megfelelően a teljes beszerzési költséget figyelembe véve, folyó áron egy hazai 

beszállítótól átlagosan több mint 10 Ft-tal került kevesebbe egységnyi 
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színhústartalom beszerzése, mint egy külföldi partnertől. Öt év átlagában tehát a 

szállítási költségekben rejlő különbségek színhús kilogrammonként mintegy 24 

forinttal tették drágábbá az importot.    

Összefoglalva a teljesítményfaktorok alakulására vonatkozó elemzéseket, 

a következő megállapításokat vonhatjuk le a piacnyitás hatásaival és a 

beszállítói szerkezet átalakulásának hazai/import aspektusával kapcsolatban: 

 a csatlakozást közvetlenül megelőző időszakban, illetve azt követően 

a vizsgált beszállítói bázis hazai szereplői folyamatosan élesedő 

versenyben találták magukat; 

 a beszállítói bázisban újonnan megjelenő külföldi beszállítói kör 

mind méretszerkezetét, mind minőségi teljesítményét tekintve jóval 

versenyképesebbnek bizonyult;  

 a hazai beszállítói kör fenti tényezőkben megnyilvánuló 

versenyhátránya a vizsgált időszak végére megszűnt, ami egyben 

komoly belső szerkezetátalakulással (koncentrálódással) járt együtt; 

 egységnyi minőségi teljesítmény beszerzési költségét tekintve az 

import beszállítók csak átmeneti időszakban, speciális piaci 

helyzetben és speciális felvásárlói döntések esetén voltak képesek 

versenyelőnyt elérni; a teljes időszakot figyelembe véve a szállítási 

költségek a hazai beszállítók ár/minőség arányát tették kedvezőbbé.  

5.4.3. A hazai beszállítói bázis belső szerkezetének átalakulása 

A korábbi alfejezetekben megismerhettük, hogy az élesedő verseny 

jelentősen átalakította a hazai beszállítói kör szerkezetét. Ebben az alfejezetben 

azt szeretném tisztázni, hogy ez a szerkezetátalakulás milyen módon valósult 

meg, kik voltak a vesztesei, illetve nyertesei.  
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A vágóhíd 2003. és 2007. között összesen 240 beszállítótól vásárolt 

vágósertést. Ezek között voltak olyanok, amelyekkel egyetlen tranzakció történt 

és olyanok is, amelyekkel – hosszabb vagy rövidebb ideig - rendszeres 

beszerzési kapcsolatban állt a feldolgozó. Ennek a meglehetősen nagy és 

sokszínű partnerhalmaznak a strukturálása ABC- analízissel végezhető el a 

legkézenfekvőbb módon. Az elemzés eredményét a 21. ábra szemlélteti.  

21. ábra 

 

Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

Az anyag és módszerben említett 80/20-as szabály (Pareto-elv) jelen esetben 

elég sajátos módon érvényesül: az időszak alatt felvásárolt hazai termelésű 

vágósertések 80 százaléka mindössze 20 (társas) vállalkozás közvetítésével 

jutott el a vágóhídhoz, ami az összes partner mindössze 8 százalékát tette ki. A 

20 vállalkozás egyedi részesedését tekintve is elkülönül a többitől, amely 2-10 

százalék között alakul, míg az utánuk következő legnagyobb partnertől a teljes 

beszerzés alig több mint 1 százaléka származik.  

Ez a nagybeszállítói kör tevékenységi jellegét tekintve korántsem nevezhető 

homogénnek, tehát indokolt a további strukturálása. A tevékenységi jelleg 

szerinti csoportosítást természetesen elvégezhettem volna a fennmaradó 220 

partner (továbbiakban: „kisbeszállítók‖) esetén is, azonban véleményem szerint 

ennek a csoportnak beszállító-vevő kapcsolatokban betöltött szerepére szinte 
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kizárólagos hatást gyakorol a kis beszállítói méret, vagyis ebből a szemszögből 

nézve sokkal homogénebbnek tekinthetők, mint az ABC–analízis során kiemelt 

vállalkozások.  

A feltárt beszállítói csoportokkal kapcsolatban az első tisztázandó kérdés, 

hogy melyek tartoznak a szerkezetátalakulás vesztesei, illetve nyertesei közé. A 

kérdés megválaszolásához azt kell tudnunk, hogyan változott e csoportok 

részesedése a felvásárlások számából a vizsgált időszakon belül. Ennek 

megoszlási viszonyszámait a 12. táblázat tartalmazza. A táblázatban kiemelve 

szerepel az integrációk összesített részesedése is.  

12. táblázat 

A hazai beszállítói csoportok százalékos részesedése a vágóhíd hazai 

beszerzéseiből a vizsgált időszak folyamán 

Beszállítói csatornatípus 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Szövetkezetek (%) 3 14 37 42 19 

Piaci integrátorok (%) 35 27 17 26 53 

Integrációk összesen (%) 38 41 54 68 72 

Önálló termelők (%) 33 29 23 16 19 

Kisbeszállítók (%) 29 29 22 17 10 

Hazai felvásárlás (egyed) 362 708 268 768 232 802 284 682 423 910 

Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját számítás 

A táblázat első és utolsó oszlopát megtekintve a belső szerkezetátalakulás 

lényege egyszerűen megfogalmazható: az integrációk térnyerése a termelők, s 

még inkább a kisbeszállítók kiszorulásával. Ez a folyamat nem is meglepő, 

hiszen az előző alfejezetben már láthattuk, hogy a vágóhíd milyen mértékben 

preferálja a nagy volumenkoncentrációt. Ezt pedig legegyszerűbben az 

integrációra szakosodott közvetítő vállalkozások tudják teljesíteni.  

Érdekes ennek a folyamatnak a belső dinamikája is. Érdemes külön 

vizsgálni, hogy mi történt 2003. és 2005. között, a csökkenő beszerzés idejében. 
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Ekkor következett be a szövetkezeti részesedés „robbanása‖, amely 

törvényszerűen az összes többi csoport részesedésének csökkenését okozta. 

Ennek hátterében természetesen lehet egyrészt egy egyszerű átrendeződés, 

azonban szintén nem elhanyagolható a más csoportba tartozó vállalkozások 

tényleges kilépése a beszállítói körből, illetve megszűnése sem. Hogy ezek 

közül melyik esemény milyen szerepet játszott az arányeltolódásban, az 

munkám szempontjából nem érdekes, hiszen a következmény ugyanaz: a 

termelő szektor és a vágóhíd közötti tranzakciókban nagyságrendekkel 

felértékelődött a szövetkezetek szerepe.  

A 2006-tól, a növekvőnek induló hazai felvásárlások idején tovább erősödött 

az integrációk szerepe, de a beszerzés súlypontja a szövetkezetektől a piaci 

integrátorokra „tolódott át‖. Ennek okát egyértelműen meg lehetett találni a 

szóban forgó szövetkezetek egyikének közgyűlési jegyzőkönyvében. E szerint 

az egyre nagyobb termékvolument koncentráló szövetkezet az ebben rejlő piaci 

előnyét a beszerzési árakban is érvényesíteni szándékozta, vagyis 

„megversenyeztette‖ a vevőit. Ahogy azt a fenti számok alátámasztják, a felár 

megadása helyett a vágóhíd a szövetkezetek piaci integrációkkal való 

helyettesítését választotta a helyzet megoldására.  

Mindeközben az önálló értékesítést folytató termelő vállalkozások, illetve a 

méretüknél fogva e tanulmányban egységesen kezelt kisbeszállítók 

folyamatosan vesztettek pozíciójukból. A nagytermelői csoport visszaszorulását 

elsősorban az EU-csatlakozást követő feldolgozói felvásárlások, így a szabad 

piacról való „önkéntes‖ kilépés, illetve a szövetkezetekbe tömörülések 

eredményezték. Ez utóbbi igaz a kisbeszállítói körre is, de kisebb mértékben. Itt 

a visszaszorulás zömében ennél destruktívabb okokból következett be: egyrészt 

a termelés gazdasági kényszer miatti megszűntetéséből, másrészt a nem 

megfelelő beszállítói versenyképességből fakadóan. 
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A vizsgált beszállítói kör szerkezetátalakulására vonatkozóan a fentiek 

alapján az alábbi megállapításokat tehetjük: 

i. az éles verseny következtében felértékelődött a beszállítói méret 

jelentősége, ami az integrációk egyértelmű térnyerését idézte elő; 

ii. a nyílttá váló piaci verseny okozta kényszer, illetve az állami 

ösztönzők hatására létrejövő szövetkezetek nagyon hamar komoly 

alkuerőre tettek szert; 

iii. a piaci integrátorok, mint nagy volumenkínálatot biztosító partnerek 

a szövetkezetek olcsóbb helyettesítői lehetnek a beszerzésben; 

iv. a nagy termelő vállalatok egy jelentős részének piaci függetlensége 

megszűnt; 

v. a kis beszállítói méret és a függetlenség együttesen komoly 

versenyhátrányt és a beszállítói körből való kiszorulásnak nagy 

kockázatát hordozta magában. 

Az öt pontban foglaltak kiegészítésére és részbeni alátámasztására 

szükségesnek tartom a beszállítói csoportok méretszerkezet változásának 

bemutatását is. Azt a 10. táblázatban már láthattuk, hogy a hazai partnerek 

méretbeli versenyképessége összességében a vizsgált időszakra jelentősen 

megnövekedett, sőt utolérte az import beszállítókét. Nézzük, hogy mennyire 

egységesen zajlott le ez a folyamat az egyes beszerzési csatornákon belül (13. 

táblázat).  
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13. táblázat 

Az egy beszállítótól történő beszerzések éves átlagos mennyiségének 

alakulása az egyes beszerzési csatornákon belül  

Me.:egyed/beszállító 

Csatornatípusok 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

Szövetkezetek 10 651 12 749 29 109 39 719 26 374 

Piaci integrátorok 18 108 10 516 6 702 9 140 27 903 

Önálló termelők 17 073 11 313 9 033 7 355 13 195 

Kisbeszállítók 462 468 486 542 523 

Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját számítás 

A táblázat részletes elemzése nélkül is tisztán látszik, hogy a három 

nagybeszállítói csatornát nemzetközileg is versenyképes értékesítési volumennel 

rendelkező vállalkozások alkotják. A kisbeszállítói csoport átlagértékei azonban 

zömében versenyképtelen volumenkínálatra utalnak, amely a vizsgált időszak 

alatt csak minimális mértékben változott.  

Az előbbiekből eredően körvonalazódni látszik, hogy a szerkezetátalakulás 

egyértelmű nyertesei az integrációk, legnagyobb vesztesei pedig az alacsony 

értékesítési volumennel rendelkező kisbeszállítók voltak. Ezt még jobban 

érzékelteti az a tény, hogy a csatlakozást követően ez utóbbi csoportba tartozó 

beszállítók száma folyamatosan és drasztikusan (öt év alatt 65 százalékkal) 

csökkent. Mindeközben a nagybeszállítói csoportokban a partnerek száma 

minimális mértékben változott.   

A mennyiségekkel kapcsolatos utolsó vizsgálatom az egyes beszerzési 

csatornáktól történő felvásárlások ingadozására vonatkozott. A 

volumeningadozás kifejezésére alkalmas havi szezonalitásindexeket a 22. és 23. 

ábrán  mutatom be. 
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22. ábra 

 

Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját számítás 

A szövetkezeti felvásárlások havi eloszlása hasonló mértékű kilengéseket 

mutat, mint a kisbeszállítóké, csak talán tendenciózusabb váltásokkal (kevesebb 

„hullámtörés‖ a görbén), és helyenként más időszakra eső súlypontokkal. A két 

görbe hasonló egyenetlensége alapján úgy tűnik, hogy a szövetkezeti forma nem 

teszi kiszámíthatóbbá és stabilabbá a beszállító-vevő kapcsolatokat. 

A 23. ábrán látható másik két csatorna szezongörbéi már kisebb ingadozást 

és világosabban fellelhető szezonális tendenciákat mutatnak.  

23. ábra 

 

  Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 
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Különösen szembeötlő az integrátoroktól történő beszerzés 

kiegyensúlyozottsága, ami arra utal, hogy leginkább e beszállítói csatorna 

szereplőivel épültek ki olyan hosszú távú szerződéses vagy informális 

kapcsolatok, amelyek növelik a kiszámíthatóságot. 

A továbbiakban rátérek a hazai beszerzési csatornák minőségi 

teljesítményére. A korábbiakhoz hasonlóan itt is a beszállítói csoportok havi 

átlagos színhússzázalékát értelmezem a beszállítói minőségként. Jelen esetben 

azonban nem az eredeti adatsorokat, hanem azok lineáris trendjeit mutatom be a 

24. ábrán.  

24. ábra 

 

  Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A lineáris trend alkalmazása természetesen nem csak az adatsorok 

átláthatóbbá tétele szempontjából hasznos, hanem a trendvonalak egyenletei – 

pontosabban meredekségei – alapján a rövidtávú ingadozásoktól független 

becslést adhatok az egyes beszállítói csoportok minőségi teljesítményjavulási 

ütemére vonatkozóan. A trendvonalak egyenleteit az alábbiakban közlöm. 

e1. /szövetkezetek/: y = 0,061x + 53,44 (0,061%-os havi javulási ütem) 
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e2. /integrátorok/: y = 0,084x + 52,08 (0,084%-os havi javulási ütem) 

e3. /önálló termelők/ y = 0,016x + 56,55 (0,016%-os havi javulási ütem) 

e4. /kisbeszállítók/ y = 0,073x + 53,36 (0,073%-os havi javulási ütem) 

Az időszak elején az integrátorok indultak messze a legrosszabb minőségi 

teljesítménnyel, ugyanakkor a javulás is e csoport tagjainak teljesítményében 

volt a legnagyobb. Mindez úgy valósult meg, hogy e vállalkozások köre csak 

minimális mértékben változott (eggyel bővült) az öt év alatt. Ezt összevetve a 

felvásárlások számának alakulásával könnyen beláthatjuk, hogy az éles 

versenyhelyzetben, eleinte egyre csökkenő részesedés mellett ezek a 

vállalkozások csak a vágóhíd felé prezentált minőség javításával tudtak a 

beszállítói bázisban maradni. A kihívások eredményezte minőségjavulás azután 

nagy szerepet játszhatott e csoport későbbi térnyerésében. 

Más módon értelmezhető a kisbeszállítói csoport minőségjavulása, aminek 

fő motorja a gyenge teljesítményt nyújtó vállalkozások beszállítói bázisból való 

eltűnése volt (fentebb már részletezett okokból).  A csekély volumenű kínálattal 

csak az évről-évre magasabb minőségküszöböt teljesíteni képes vállalkozások 

maradhattak meg függetlenként a beszállítói bázisban. Ez a minőség alapú 

szelekció végeredményben oda vezetett, hogy a megmaradó kisbeszállítók a 

vizsgált időszak végére a legnagyobb minőségi teljesítményt nyújtották.  

E két csoporthoz képest visszafogottabb javulás jellemezte a termelőket és 

szövetkezeteket. Az előbbieknél a szerényebb fejlődés érthető is, hiszen messze 

a legnagyobb színhússzázalékot produkálták már a vizsgált időszak elején is. Ez 

a kimagasló teljesítmény természetszerűleg kisebb javulási potenciált hordozott 

magában. Ezzel szemben a szövetkezetek egy relatíve alacsonyabb 

kezdőteljesítményről érték el a szerényebb javulást. Ennek hátterében minden 

valószínűség szerint a széles tulajdonosi kör heterogén kínálatának összefogása 

húzódhat meg. 



73 

 

Összességében a trendvonalak a teljes beszállítói teljesítmény javulását és a 

beszállítói csatornák közötti minőségkülönbségek nagyfokú csökkenését 

mutatják a krízisek és a piacnyitás időszakában.  

A minőségi teljesítmény meghatározásához azonban nem csak az átlagos 

színhússzázalék alakulását kell ismernünk, hanem annak relatív szórását is. Az 

egyes beszállítói csoportoktól felvásárolt vágósertések színhússzázalékának havi 

relatív szórását a 25. ábrán mutatom be. 

25. ábra 

 

  Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A trendvonalak egyenleteinek ismertetésétől ez esetben eltekintek, ehelyett 

két érdekes párhuzamra szeretném felhívni a figyelmet. Mindkét párhuzam a 

relatív szórás és a színhússzázalék átlagának alakulását köti össze:  

i. a magas minőségjavulást elérő beszállítói csoportok (piaci 

integrátorok és kisbeszállítók) egyben komoly mértékben 

csökkentették a minőségi ingadozásaikat is (homogénebb kínálat), 

míg a csekélyebb minőségjavulás az inhomogenitást növelte; 
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ii. a havi átlagos színhússzázalék tekintetében hasonló teljesítményt 

nyújtó beszállítói csoportok egyben a színhússzázalék havi 

szórásában is hasonló teljesítményt nyújtanak. 

A fenti két pontban leírtak komoly összefüggést sejtetnek a vágósertés 

szállítmányok átlagminősége és homogenitása között, amely összefüggés 

statisztikai tesztelésére még visszatérek a későbbiekben. E helyen inkább a 

beszállítói csoportok közötti színhússzázalék különbségek szignifikanciájának 

igazolását ismertetem. A szignifikancia vizsgálat módszeréül a 

varianciaanalízist választottam, a három időszaki mintára külön-külön 

elvégezve. 

14. táblázat 

Különböző beszállítói csoportoktól érkező vágósertés szállítmányok 

vágóértékének (%) átlaga és szórása 

Időszaki minták  „I.” szakasz „II.” szakasz „III.” szakasz 

Beszállítói csoport  Átlag SD Átlag SD Átlag SD 

Külföldi beszállítók - - 56,78
a
 1,16 55,75

c
 2,62 

Független termelők 56,61
a
 1,13 57,03

a
 1,14 57,37

a
 1,44 

Kisbeszállítók 53,81
b
 1,79 55,56

c
 1,68 56,50

b
 1,69 

Szövetkezetek 53,27
c
 2,02 56,15

b
 1,70 55,71

c
 1,78 

Piaci integrátorok 53,01
c
 1,50 54,00

d
 2,23 56,29

b
 1,80 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját számítás 

A 14. táblázat csak a teljesítménykülönbségek érzékeltetéséhez 

legszükségesebb adatokat tartalmazza, a részletesebb leíró statisztikákat és a 

varianciaanalízis output tábláit a 3. sz. mellékletben közlöm. Az F-próba 

mindegyik minta esetében szignifikáns eltérést mutatott (p <0,01). Mivel a 

Levene-teszt szintén egyöntetűen heteroszkedaszticitást jelzett, ezért a 

páronkénti átlageltéréseket a Tanhame-féle post hoc próbával vizsgáltam. A 

próba alapján elkülöníthető teljesítménycsoportokat az átlagok melletti 
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felsőindexek jelzik. Az abc-sorrendben egymás után következő betűk egyre 

gyengébb átlagminőséget jeleznek.  

Az eredmények részben visszaigazolják a minőséggel kapcsolatban 

korábban leírt tendenciákat, ezeket nem kívánom újra leírni. Érdemes azonban 

megemlíteni a független beszállítók folyamatosan kimagasló (és a szórásértékek 

alapján tegyük hozzá: kivételesen homogén) teljesítményét, amely különösen 

fontosnak bizonyult közvetlenül az EU-csatlakozást követően. Ebben az 

időszakban ugyanis kizárólag ez a hazai beszállítói csoport volt képes a 

beáramló import szállítmányokkal azonos minőséget produkálni. A másik három 

csoportot a teljes vizsgált időszak alatt meglehetősen nagy szórás jellemezte, 

ami a kisbeszállítók esetén a heterogén beszállítói körre, az integráció típusú 

beszállítóknál pedig az integrált termelőhelyek sokféleségére vezethető vissza.  

A hazai beszerzési csatornák utolsó összehasonlítási szempontja a beszerzési 

költség. Az „E‖ minőségi osztályra vonatkozó nettó beszerzési ár tekintetében 

az egyes beszerzési csatornák között minimális (az egyes hónapok hazai havi 

átlagár százalékában kifejezve maximum három százalékpontnyi) eltérés volt 

tapasztalható. Ez a tény ismét visszaigazolja a vizsgált kapcsolatrendszer piaci 

árelfogadó jellegét.  

A hasított súlyra vetített beszerzési árban tehát lényeges különbség nem 

tapasztalható az egyes beszállítók között. Ez természetesen azt jelenti, hogy az 

egyes beszállítók ár/minőség teljesítménykülönbségének (26. ábra) alakulására 

a minőségi különbségek, illetve a szállítási költségek voltak a legnagyobb 

hatással. 
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26. ábra 

 

  Forrás:Vállalati SAP adatok alapján  saját szerkesztés 

Egységnyi színhústartalom beszerzése a teljes időszak alatt a relatíve 

gyengébb minőségi teljesítményt nyújtó integrátor típusú beszállítóktól 

bizonyult drágábbnak. A minőség kiemelkedő szerepét támasztja alá az  ár/érték 

különbségek nagy mértékű szűkülése az időszak végére, amely egybe esik a 

minőségi teljesítmények különbségének mérséklődésével (vö. 24. ábra). A piaci 

integrátoroknál 2005. nyarán átmenetileg tapasztalható kiugró értékek szintén az 

alacsony minőséggel magyarázhatóak.  

5.5. A beszállítók minőségi teljesítményét meghatározó statisztikai 

összefüggések 

Nézzük elsőként a hasított súly és a színhússzázalék kapcsolatát. Az 

egyedi vágásokra vonatkozó korrelációanalízis eredményeit a 15. táblázat 

tartalmazza (jelen alfejezet  táblázataiban a p<0,01 szinten teljesülő 

szignifikanciát kettő, a p<0,05 szinten teljesülőt pedig egy csillaggal jelölöm). 
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15. táblázat 

A vizsgált időszak alatt vágott sertések hasított súlya és színhússzázaléka 

közötti korreláció mérteke 

Minták  „A” minta (2003-2005.) „B” minta (2006-2007.) 

Pearson-féle korreláció (r) - 0,179** - 0, 142** 

r
2
 0,022 0,032 

Elemszám (N) 864 278 695 024 

Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

Köszönhetően a magas elemszámoknak a korreláció ugyan mindkét esetben 

igazolható, mértéke azonban csak gyenge sztochasztikus kapcsolatra utal. A 

vágott egyedek színhússzázalékának alakulásában tehát számos más tényező 

fontosabb szerepet játszhat a hasított súlynál.  

Érdemes ugyanakkor ezt a kapcsolatot másképpen is megvizsgálni. A vágott 

egyedeket csoportosíthatjuk a hasított súlyok alapján. Mivel ehhez kellően nagy 

egyedszám áll rendelkezésre, a súlykategóriákat képezhetik az eredeti, egy 

tizedes pontossággal rögzített értékek. A következő kérdés az, hogy a különböző 

súlyú vágósertés csoportoknak mekkora az átlagos színhússzázaléka. Ennek 

grafikus ábrázolása látható a 27. ábraés 28. ábraábrán, amelyeken a hasított súly 

értelmezési tartománya 50 és 150 kg között van.  

27. ábra 

 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 
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28. ábra 

 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

Mind a két pontfelhő diagramon jól látszik, hogy a várható színhússzázalék 

értékek szórása a szélső pontokhoz közeli súlycsoportok (70 kg alatt, illetve 120 

kg felett) esetén lehetetlenné teszi bármilyen sztochasztikus kapcsolat mérését. 

Annál világosabbnak tűnik az összefüggés a „70 kg ≤ hasított súly ≤ 120 kg‖ 

értelmezési tartományon. Ez a súlyintervallum még mindig elegendően 

szélesnek mondható, hiszen a vágóhídnál technikailag és gazdaságilag 

leghatékonyabban a 90 és 130 kg élősúly közötti vágósertések dolgozhatók fel, 

ami hasított súlyban kifejezve 75-105 kg-os optimális tartományt jelent. A 

korreláció analízis eredményeit a 16. táblázatban foglaltam össze 

16. táblázat 

Súlycsoportok átlagos hasított súlya és átlagos színhússzázaléka közötti 

korreláció értéke (70-120 kg közötti hasított súly esetén) 

Minták  „A” minta (2003-2005.) „B” minta (2006-2007.) 

Pearson-féle korreláció (r) - 0,966** - 0,857** 

r
2
 0,933 0,735 

Elemszám (N) 501 501 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 
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Az azonos hasított súlyú vágósertések átlagos színhússzázaléka tehát 

nagyban függ magától a súlytól. Az „A‖ minta esetében ez a kapcsolat majdnem 

determinisztikus, a második mintánál ennél valamivel gyengébb. A kapcsolat 

lazulása leginkább a beszerzett vágósertések globális minőségjavulásával 

magyarázható, ami a 27. ábraés 28. ábra összevetésével is észlelhető. 2003. és 

2005. között a 70 és 120 kg közötti tartományban a színhússzázalék várható 

értéke szinte lineárisan, folyamatosan csökken.   A magasabbról induló „B‖ 

minta grafikonja esetében ez a folyamatos linearitás már nem érvényesül: 70 és 

90 kg között a várható érték 57 százalék körül stagnál, majd polinomiális 

jelleggel, az „A‖ mintánál kisebb intenzitással kezd csökkenni. Ez alapján úgy 

tűnik, hogy:  

 nagy egyedszám mellett, kizárólag a hasított súly csökkentésével 

nem lehet az átlagos színhússzázalékot 57 százalék felé emelni; 

 a felvásárolt vágósertések globális minőségjavulása nagymértékben 

csökkenti a különböző súlyú vágósertés csoportok minőségi 

különbségeit. 

Természetesen adja magát a lehetőség, hogy a hasított súly átlagos 

színhússzázalékra ceteris paribus gyakorolt hatásának számszerűsítésére lineáris 

regressziót végezzek el. Ezt meg is tettem, az így kapott lineáris modell azonban 

mindkét minta esetében megbízhatósági deficittel küzd, mégpedig a következők 

miatt: 

 a standardizált hibatagok nem normál eloszlásúak; 

 a standardizált hibatagok varianciája nem konstans, vagyis 

heteroszkedaszticitás áll fenn. 

E hibák ellenére a lineáris modelleket a 4. és 5. sz. mellékletben közlöm. A 

hibák oka természetesen a nem megfelelő típusú regressziós összefüggésben 

keresendő. Fentebb említettem, hogy az összefüggés inkább polinomiális 
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jellegű. Ennek megfelelően a harmadfokú becslőfüggvények már megbízható 

eredményt adnak. Ezek interpretációja azonban meglehetősen problémás, már 

pedig ez esetben a becslőfüggvények gyakorlati haszna annak kifejezése lenne, 

hogy milyen mértékű minőségjavulás érhető el az alacsonyabb hasított súlyú 

vágósertések beszerzésével. A polinomiális becslőfüggvények dolgozatban 

történő bemutatásától tehát eltekintek. 

A minőség várható értéke és a hasított súly összefüggésének igazolása után 

felmerül a kérdés, hogy létezik-e hasonlóan értelmezett kapcsolat a hasított súly 

és a színhússzázalék relatív szórása között? A megfigyelési egységeket 

továbbra is az azonos súlyú vágósertések csoportjai képezik, a továbbiakban is 

megtartva a szűkített (70-120 kg) értelmezési tartományt. A kapcsolat 

pontfelhő-diagramját mindkét mintára vonatkozóan a 29. ábra mutatja.  

29. ábra 

 

Forrás:vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

Amint az ábrán jelölt trendvonalak is mutatják, a relatív szórás növekszik a 

nagyobb súlyú vágósertések alkotta csoportok felé haladva. Érdekes, hogy 

szemmel láthatóan a két minta trendvonalának meredeksége minimális 

mértékben tér el egymástól. Ez azt jelenti, hogy a globális minőségjavulás – az 

átlagos színhússzázaléknál tapasztaltakkal ellentétben – nem csökkenti a 

súlycsoportok relatív szórásbeli különbségeit. 
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A grafikus elemzést követően rátérek a korreláció analízis eredményeire (17. 

táblázat). 

17. táblázat 

Súlycsoportok átlagos hasított súlya és a színhússzázalék relatív szórása 

közötti korreláció mértéke (70-120 kg közötti hasított súly esetén) 

Minták  „A” minta (2003-2005.) „B” minta (2006-2007.) 

Pearson-féle korreláció (r) 0,761** 0,843* 

r
2
 0,579 0,710 

Elemszám (N) 501 501 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A korrelációs értékek mindkét időszakra vonatkozóan erős pozitív 

sztochasztikus kapcsolatot mutatnak. A grafikus elemzés trendvonalaihoz képest 

plusz információt jelent, hogy a „B‖ minta esetében a hasított súly befolyásának 

mértéke nőtt (58-ról mintegy 71 százalékra). Ha nem is olyan direkt módon, 

mint azt a színhússzázalék várható értékénél láthattuk, de a relatív szórás 

alakulásában is fontos szerepet játszik (igaz, fordított előjellel) a minta egészére 

vonatkozó színhússzázalék átlag. 

Az eddig leírtakból úgy tűnik, hogy a relatív szórás vonatkozásában is 

érdemes megkísérelnünk a regressziós egyenletek felírását, amelyeket az 

alábbiakban ismertetek. 

e5. /2003-2005./: y = 0,043x + 4,2 (70 ≤ x ≤ 120, y mértékegysége: %) 

e6. /2006-2007./: y = 0,049x + 2,97 (70 ≤ x ≤ 120, y mértékegysége: %) 

A becslőfüggvények paraméterei szerint a hasított súly 10 kg-os 

növekedésével a vágósertés csoportok színhússzázalékának relatív szórása 0,4-

0,5 százalékponttal nő. A modellek megbízhatóságának kritériumai mindkét 

függvény esetében teljesülnek. A feltételekről részletesebb információt adó 

SPSS outputok a  6. és 7. sz. mellékletben találhatóak, itt csak az ezek alapján 

levonható rövid következtetéseket közlöm: 
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 az összefüggés p ≤ 0,01 szinten szignifikáns; 

 a standardizált hibatagok normális eloszlásúak; 

 a reziduumok varianciája konstansnak tekinthető. 

Az eddigiekben sikerült kimutatni a hasított súly és a színhússzázalék átlaga, 

illetve relatív szórása közötti, statisztikailag igazolható összefüggést. A 

beszállítók és a vágóhíd közötti kapcsolatok teljesítményértékelésében azonban 

nem feltétlenül a színhússzázalék alakulása jelenti a legfontosabb kérdést. Elég 

csak a vágósertés beszerzésben alkalmazott elszámolási rendszerre gondolnunk 

ahhoz, hogy belássuk: a színhússzázalék számszerű értékénél számos esetben 

fontosabb szerephez jutnak a színhússzázalék alapján képzett 

minőségkategóriák. Ennek megfelelően a termékpályára vonatkozó statisztikák, 

tanulmányok is a /S/EUROP – kategóriák megoszlásával értelmezik a minőségi 

teljesítményt. Ebből fakadóan szükségesnek tartottam, hogy az előző 

vizsgálatok analógiájára a minőségi kategóriák megoszlásának alakulását is 

megvizsgáljam a hasított súly függvényében. 

Ahogy azt korábban bemutattam, a minőségkategóriák közül van kettő olyan 

(„O‖, illetve „P‖), amelyek elenyésző arányt képviselnek a felvásárlásokból. A 

most bemutatásra kerülő elemzésekből ezért ezt a két kategóriát kihagytam. A 

fennmaradó négy minőségi osztály súlycsoportonkénti megoszlását a 2003. és 

2005. között felvásárolt vágósertések körében a 30. ábra mutatja. 
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30. ábra 

 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A korábbiak ismeretében már ez az ábra sem tartogat nagy meglepetést. A 

vizsgált értelmezési tartományon belül a legalacsonyabb súlyú vágott egyedek 

minőségprofilja a legjobb, amely a súly növekedésével folyamatosan romlik: az 

„S‖, illetve „E‖ minősítésű egyedek aránya csökken, a gyengébb minősítésűeké 

pedig nő. Itt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a vizsgálat értelmezési 

tartománya a feldolgozó szempontjából optimális intervallumon belül 

helyezkedik el, tehát ennek alsó határa még teljes mértékben a piacképes 

kategóriába tartozik. Nézzük hát a kapcsolat szorosságát (18. táblázat). 

18. táblázat 

Súlycsoportok átlagos hasított súlya és a minőségi kategóriák aránya 

közötti korreláció mértéke az „A” minta esetében 

Minőségkategóriák   S E U R 

Pearson-féle korreláció (r) -  0,903** - 0,916** 0,919** 0,899** 

r
2
 0,815 0,839 0,845 0,808 

Elemszám (N) 501 501 501 501 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A vágósertés csoportok egyedenkénti hasított súlya és az egyes 

minőségkategóriákba tartozó vágósertések aránya között erős sztochasztikus 
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kapcsolat van: a hasított súly 80-85 százalékban befolyásolja a minőségi 

megoszlást. A lineáris regresszió analízis segítségével ez esetben is kísérletet 

tettem becslőfüggvények felírására. A kapott függvényeket az alábbiakban 

közlöm (outputok a 8. sz. mellékletben). 

e7. /‖S‖ /: y = - 0,18x + 29,43 (70 ≤ x ≤ 120, y mértékegysége: %) 

e8. /„E‖/: y = - 0,30x + 72,62 (70 ≤ x ≤ 120, y mértékegysége: %) 

e9. /„U‖/: y = 0,25x + 8,98 (70 ≤ x ≤ 120, y mértékegysége: %) 

e10. /„R‖/: y = 0,16x - 6,38 (70 ≤ x ≤ 120, y mértékegysége: %) 

A súly alapján összevont egyedcsoportok egyedenkénti hasított súlyának egy 

kilogrammos növekedése az „S‖, illetve „R‖ minősítésű vágósertések csoporton 

belüli arányának mintegy 0,2 százalékpontos, az „E‖ és „U‖ minősítésű 

vágósertések csoporton belüli arányának 0,3 százalékpontos változását idézi elő, 

értelemszerűen eltérő előjelekkel.  

Az e7-e9. regressziós modellek érvényességi feltételei teljesülnek, a 

hibatagok eloszlása normális, a homoszkedaszticitás elfogadható mértékben 

teljesül. Az e10. egyenlet hibatagjainak eloszlás normalitása és 

homoszkedaszticitása ugyanakkor sajnos nem teljesül. Mivel azonban az „R‖ 

minőségi kategória elenyésző arányt képvisel, illetve ez az arány a másik három 

becslőfüggvény segítségével kalkulatív módon is meghatározható, ezért nem 

tartottam fontosnak eltérő típusú regressziós modell alkalmazását erre a 

minőségi osztályra. 

A koefficiensek alapján elmondható, hogy „A‖ minta esetében a hasított súly 

10 kg-nyi növekedése az „S‖ minőségű vágósertések arányát 1,8, az „E‖ 

minőségűekét 3 százalékponttal csökkenti, a gyengébb minőségű vágósertések 

arányát pedig nagyságrendileg ugyanilyen mértékben növeli az azonos súlyú 

vágósertések alkotta csoportokon belül. 
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A fenti egyenletek azonban csak a 2003-2005-ös időszakra vonatkoznak, 

egyáltalán nem biztos, hogy a magasabb globális minőséget jelentő „B‖ mintán 

is megállják a helyüket. Ezt a megállapítást tökéletesen igazolja a 31. ábra. 

31. ábra 

 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A magasabb minőséget reprezentáló vágósertések körében teljesen más a 

minőségprofil alakulása. Természetszerűleg ez esetben az „S‖ és „E‖ minőségű 

vágósertések aránya magasabb, míg a gyengébb minőségi kategória aránya 

alacsonyabb. Ennél is látványosabb a pontfelhők által körvonalazott 

„képzeletbeli görbék‖ lefutásában mutatkozó különbség. Egészen 100 kg-ig a 

vágósertés csoportok minőségi megoszlása változatlan, vagyis eddig a 

súlyhatárig a vágósertés csoportok minőségi összetétele homogénnek tekinthető. 

Az említett súlyhatár felett azonban ismét a 30. ábrán már ismertetett lineáris 

összefüggések „köszönnek vissza‖.   

A fentiekből fakadóan ezen a mintán a korreláció- és regresszió analízist 

csak a 100 kg feletti csoportokra végeztem el (19. táblázat). 
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19. táblázat 

Súlycsoportok hasított súlya és a minőségi kategóriák aránya közötti 

korreláció mértéke a „B” minta esetében (70-120 kg közötti hasított súly) 

Minőségkategóriák   S E U R 

Pearson-féle korreláció (r) -  0,605** - 0,750** 0,464** 0,751** 

r
2
 0,366 0,563 0,215 0,564 

Elemszám (N) 201 201 201 201 

Forrás: saját szerkesztés 

Ezen a mintán  - a magasabb globális minőségnek köszönhetően – a 

kapcsolat szorossága a 100 kg feletti vágósertés csoportokban is jóval kisebb, 

mint az „A‖ minta esetében. Ennek ellenére, mivel a sztochasztikus kapcsolat ez 

esetben is közepesnek vagy erősnek mondható, érdemes a lineáris regressziót 

elvégezni. A regresszió analízis eredményeként kapott becslőfüggvények a 

következők (részletes outputok a 9. sz. mellékletben): 

e11.   /‖S‖ /: y = - 0,14x + 25,1 (100 ≤ x ≤ 120, y mértékegysége: %) 

e12. /„E‖/: y = - 0,34x + 76,6 (100 ≤ x ≤ 120, y mértékegysége: %) 

e13. /„U‖/: y = 0,14x + 21,0 (100 ≤ x ≤ 120, y mértékegysége: %) 

e14. /„R‖/: y = 0,21x - 12,2 (100 ≤ x ≤ 120, y mértékegysége: %) 

A koefficiensek mértéke „S‖ és „E‖ minőségi osztályt illetően az e5-e6. 

egyenletekhez hasonló mértékű, „U‖ és „R‖ osztályokban pedig az értékek 

felcserélődése tapasztalható, vagyis az „R‖ kategóriájú vágósertések aránya 

magasabb globális minőség esetén érzékenyebben reagál a hasított súly 

változásaira. 

Az e9-e10. regressziós modellek érvényességi feltételei teljesülnek, a 

hibatagok eloszlása normális, a homoszkedaszticitás elfogadható mértékben 

teljesül. Az e11-12. függvények hibatagjai szintén normális eloszlásúak, a 

reziduumok varianciájában azonban bizonyos fokú heteroszkedaszticitás 

fellelhető.  



87 

 

A súlyok alapján egy csoportba vont vágósertések hasított súlya és a csoport 

minőségi mutatói között tehát létezik statisztikailag igazolható összefüggés, 

amely összefüggés gyengül magasabb globális minőség mellett.  

A hasított súlycsoportok esetében láthattuk, hogy a hasított súly 

növekedésével a vágósertés csoportok átlagos színhússzázaléka, illetve a 

minőségi kategóriák szerinti megoszlása romlik, és ezzel egy időben a 

színhússzázalék szórása (tehát a minőségi heterogenitás) nő. Kérdés, hogy van-e 

közvetlen, a hasított súlytól függetlenül is létező kapcsolat e minőségi 

teljesítménymutatók között? 

A kérdés megválaszolásához a súlyok alapján történő csoportosítás helyett 

más aggregálási szempontok után kellett néznem. Választásom a beszállító, 

illetve termelőhely alapú összevonásra esett. A 20. és 21. táblázat tanúsága 

szerint létezik statisztikailag igazolható szinergia a beszállítók (és 

termelőhelyek) minőségi átlagteljesítménye és kínálatának minőségi 

homogenitása között. A befolyás mértéke „A‖ minta (2003-2005.) esetében 32-

33, „B‖ minta (2006-2007.) esetében 55-57 százalék körüli. Azok a 

termelőhelyek, és azok a beszállítók, amelyek magasabb átlagos minőséget 

produkálnak, egyben homogénebb kínálattal jelennek meg a piacon. 

20. táblázat 

A különböző termelőhelyekről származó vágósertések színhússzázalékának 

átlaga és relatív szórása közötti korreláció mértéke (2003-2007.) 

Minta   „A” minta „B” minta 

Pearson-féle korreláció (r) - 0,566** - 0,757** 

r
2
 0,320 0,573 

Elemszám (N) 977 661 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 
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21. táblázat 

A különböző beszállítóktól származó vágósertések színhússzázalékának 

átlaga és relatív szórása közötti korreláció mértéke (2003-2007.) 

Minta   „A” minta „B” minta 

Pearson-féle korreláció (r) - 0,578** - 0,740** 

r
2
 0,334 0,548 

Elemszám (N) 206 103 

Forrás: vállalati SAP adatok alapján  saját szerkesztés 

A két minta közötti, mintegy 20 százalékos eltérésnek fontos üzenete van: 

minél magasabb egy beszállítói kör globális minőségi teljesítménye, annál 

nagyobb a szinergia mértéke. Az ebből fakadó költség-, illetve technológiai 

előnyök a vevő számára még fontosabbá kell, hogy tegyék az átlag feletti 

átlagos vágóértéket produkáló beszállítókat. 
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6. Következtetések, javaslatok 

Az eredmények értékelése alapján levonható fontosabb következtetéseket a 

célkitűzésben taglalt kérdéskörök sorrendjében foglalom össze. 

A nemzetközi összehasonlító elemzés azt mutatta, hogy az Európai Unióban 

2003. és 2009. között a vágósertés termelés jelentősen koncentrálódott, amely a 

gazdaságok számának jelentős csökkenésében mutatkozott meg. A megfelelően 

nagy sertésállománnyal vagy átlagos gazdaságmérettel rendelkező országok 

esetében ezt az átalakulást a sertésállomány stagnálása, illetve minimális 

bővülése kísérte. A túlságosan elaprózódott gazdaságszerkezettel rendelkező 

országok (mint Magyarország) esetében azonban a gazdaságok számának 

csökkenése a sertésállomány drasztikus visszaesésével járt együtt, amely a hazai 

vágósertés-termelés nemzetközi pozícióvesztéséhez és a feldolgozószektor 

importfüggőségéhez vezetett. A termékpálya jövője tehát nagyban múlik azon, 

hogy a hazai sertéstartó gazdaságok el tudják-e érni legalább az olasz vagy 

osztrák gazdaságméretet. Az elaprózódott struktúra negatív hatásainak 

ellensúlyozásában óriási szerep hárul a beszerző- értékesítő szövetkezetekre, 

valamint a piaci szerződéseken alapuló integrációkra. 

Azt is sikerült igazolni, hogy a magyarországi, forintban kifejezett sertésár 

alakulását mintegy 50 százalékban a legnagyobb sertésállománnyal rendelkező 

kontinentális országok euróban kifejezett sertésárainak, 21 százalékban az euró 

forintban kifejezett árfolyamának alakulása határozza meg. Ez azt jelenti, hogy 

hosszútávon kétszer nagyobb árkockázatot jelentenek a nemzetközi 

árfolyamatok, mint a forint árfolyam-stabilitása. Az árvolatilitások vizsgálata 

alapján kijelenthető, hogy a hazai termelők – hosszútávon - az 

árfolyamingadozások figyelembevételével sincsenek nagyobb árkockázatnak 

kitéve, mint a legnagyobb sertéstartó országok termelői. 

Kevésbé kedvező a helyzet a vágások számát illetően, amelyben hazánk 

példátlanul magas szezonális ingadozást mutat. Még több aggodalomra ad okot, 
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hogy a minősített vágóhídi vágásokra leszűkítve ez az ingadozás nem csökken, 

hanem nagyobb mértéket ölt. A túlzott szezonális ingadozás önmagában véve is 

problémákat okoz: egyrészt rontja a kapacitáskihasználást, s ez által a 

hatékonyságot; másrészt racionálissá teszi a feldolgozó szektor számára akár az 

átmeneti költségelőnyt biztosító importbevonást is; harmadrészt mind a 

feldolgozó, mind a termelőszektor számára finanszírozási és likviditási 

nehézségeket idézhet elő. Ez utóbbi kockázatot még jelentősebbé teszi az a tény, 

hogy – szemben a mediterrán országokkal – a magyarországi áralakulás nem 

követi a mennyiség ingadozásait. A szezonalitás csökkentése persze mindkét 

oldalon rendkívül bonyolult, komoly befektetéseket és szervezőmunkát igényel. 

Véleményem szerint a ráfordítások magas szintje a hosszú távú 

együttműködések keretein belül válik felvállalhatóvá. 

A beszállító-vevő kapcsolatok stabilitásának egyik alapja a következetes és a 

minőségi teljesítmény alapján differenciált elszámolási mechanizmus. Erre 

vonatkozó vizsgálataim rámutattak, hogy a 2004. és 2009. közötti években 

kialakult magyarországi árstruktúra e feltételeknek nem felel meg. Az általam 

kidolgozott (létező feldolgozói gyakorlatot továbbgondoló) lineáris árképzési 

mechanizmus viszont igazságosabb és jobban differenciált árrendszerhez vezet. 

A mechanizmus gyakorlatba ültetéséhez persze elengedhetetlen az automatizált 

és az utólagos manipulációknak a lehető legkevesebb teret adó színhússzázalék 

mérő és adatrögzítő eljárás.  

A húsfeldolgozó vállalat és beszállítóinak kapcsolatára vonatkozó 

vizsgálataim első részében beigazolódott, hogy az EU-csatlakozást követő nyílt 

piaci verseny komoly átalakulást eredményezett a beszállítói bázis szerkezetére. 

Ennek egyik vetületét a vágósertés import megjelenése képezte. Az import 

beszállítók versenyelőnye elsősorban a beszállítói méretben valamint a magas 

vágóértékben mutatkozott meg, és nem a beszerzési költségben. Láthatóvá vált 

az is, hogy az új, kiélezett versenyhelyzet során javult a hazai beszállítók 
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méretszerkezete és minőségi teljesítménye is. Az így versenyképesebbé váló 

hazai beszállítók öt éves ciklus alatt (2003-2007) ismét visszanyerték az EU-

csatlakozáskori pozíciójukat. Az ár/érték arányt (vagyis az egységnyi 

színhústartalom beszerzési költségét) tekintve a vágósertések importálása 

viszont már az EU-csatlakozást közvetlenül követő időszakban sem volt 

kedvező. Különösen nagy az import beszállítók ár/érték aránybeli hátránya, ha a 

szállítási költségeket is figyelembe vesszük. A makroszintű statisztikák, illetve a 

vizsgált vágóhíd adatai azonban azt mutatják, hogy az ár/érték arányt a 

feldolgozók nem veszik figyelembe beszerzési döntéseikben. Véleményem 

szerint javasolt lenne ezen egyszerű mutató indikátorként való felhasználása a 

beszállítók kiválasztásában. 

 A nyílt piaci verseny beszállítói bázisra gyakorolt hatásának másik vetülete 

a hazai beszállítói kör drasztikus szerkezetváltozása. A méretkoncentrálódással 

párhuzamosan zajlott a megfelelő volumenkínálatot garantáló integrációk 

látványos térnyerése, illetve az integrációktól független kis- és nagybeszállítók 

nem kevésbé drasztikus kiszorulása a beszállítói körből. Következésképpen 

kijelenthető, hogy a beszállítók által képviselt volumenkínálat elsődleges 

versenytényező a vágósertés piacon. Az integrációk ugyanakkor nem csillapítják 

a beszerzések szezonális ingadozásait, sőt: a leginkább kiegyensúlyozott 

szezonalitást az integrációktól független nagybeszállítók (mezőgazdasági 

főtevékenységet végző vállalatok) esetében tapasztaltam. Ugyanez a csoport volt 

képes – a hazai beszerzési csatornák közül egyedüliként – a teljes időszak alatt, 

nemzetközileg is versenyképes átlagminőség, valamint minőségi homogenitás 

elérésére. Az integrációk, s ezek közül is kiemelten a szövetkezetek előtt álló 

fontos feladat, hogy tagjaik minőségi teljesítményének javulását ösztönözzék, 

heterogenitását mérsékeljék. Az ár/érték arányok alapján szintén az integrációs 

formák bizonyultak a legdrágábbnak, míg a független kis- és nagybeszállítók a 

legolcsóbbnak.  A termékpálya versenyképessége érdekében tehát a sokszor 

emlegetett, és államilag támogatott szövetkezetek mellett nagyon fontos a jól 
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működő szerződéses integrációk és méretgazdaságos termelési szintet elérő 

mezőgazdasági nagyvállalatok jelenléte a termelőszektorban. 

A beszerzési csatornák teljesítménykülönbségei (minőségben és ár/érték 

arányban) jelentős mértékben és folyamatosan csökkentek a vizsgált időszak 

alatt. Mondhatjuk úgy is, hogy a hazai beszállítói bázis „egységesedett‖ a 

megerősödött versenyben. 

Munkám záró részében sikerült a szakirodalmi áttekintés során sejtésként 

leírt összefüggést statisztikailag is igazolni. A témában korábban elvégzett 

kísérleti eredményeknek megfelelően a vágott egyedek szintjén nem találtam 

komoly sztochasztikus kapcsolatot a hasított súly és a színhússzázalék alakulása 

között. Nagyon szoros kapcsolat lelhető fel viszont az egyforma hasított súlyú 

vágott testek súlya és átlagos színhússzázaléka között. E kapcsolat szorossága 

azonban némileg csökken, ha a vizsgálatba bevont vágósertések összességének 

átlagos színhússzázaléka magasabb. Ez nem jelent mást, mint hogy a más 

tényezők hatására megemelkedett átlagminőség a termelőknek szabadabb 

mozgásteret ad a hizlalási végsúly megválasztásában.  

Szintén közepes, vagy közepesen szoros kapcsolat mutatható ki az azonos 

hasított súlyú vágott testekből álló csoportok hasított súlya és a különböző 

minőségi kategóriák csoporton belüli aránya között. Az összefüggés ez esetben 

is gyengül a magasabb átlagos színhússzázalékkal jellemezhető mintán. Lineáris 

regressziós egyenletek alapján megállapítható, hogy a hasított súly egy 

kilogrammos növekedésével az „S‖ minőségi kategóriájú vágott testek aránya 

0,15-0,2 százalékponttal, az „E‖ kategóriájú vágott testek aránya pedig mintegy 

0,3 százalékponttal csökken. Ezzel párhuzamosan a gyengébb minősítésű 

vágósertések aránya növekszik.  

Korrelációanalízissel szintén igazolható, hogy a magasabb átlagos 

színhússzázalékot elérő termelőhelyek, illetve beszállítók egyben homogénebb 

minőségű kínálatot jelentenek a feldolgozó számára. Ez a kiegyensúlyozott és 
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stabilabb minőségi teljesítmény számos olyan technológiai előnyt nyújt a 

vágóhidak számára, amely újból kiemeli a színhússzázalékhoz kötött árazási 

rendszer konzekvens alkalmazásának jelentőségét.  

Dolgozatomban tehát a vonatkozó szakirodalomban kevésbé kutatott, a 

vágósertés piaci beszállító-vevő kapcsolatok sikerességét meghatározó 

„kemény‖, számszerűen mérhető tényezőket vizsgáltam. Sikerült rámutatnom, 

hogy a termelő és az elsődleges feldolgozó szektor kapcsolatrendszerének 

fejlesztésében – a sokat tárgyalt hatékonysági problémák megoldásán túlmenően 

– alapvető fontosságú: 

 egy közvetlenül a vágott testek színhússzázalékán alapuló árképzési 

mechanizmus széles körű alkalmazása; 

 a vágások mennyiségi szezonalitásának mérséklése; 

 az önálló értékesítést folytató, mezőgazdasági nagyvállalatok piacon 

maradásának akár gazdaság- és szakpolitikai eszközökkel való 

támogatása; 

 a szövetkezeteken belül a minőségi heterogenitás megszűntetésére 

irányuló rendszer kifejlesztése; 

 az átmeneti előnyt jelentő importbevonásokat túlélő, kölcsönösen 

előnyös partnerkapcsolatok kialakítása a hazai szereplők között. 

Az itt felsorolt stratégiai akciók messze túlmutatnak jelen disszertáció 

keretein, s további, nem csak statisztikai és vállalati információs rendszerből 

származó adatokon alapuló kutatások témáját képezik. 
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7. Új, illetve újszerű tudományos eredmények 

I. Komplexitását és módszertanát tekintve újszerű módon hasonlítottam 

össze a magyar vágósertés piac jellegzetességeit más EU-

tagállamokéval.  Ennek során feltártam, hogy  

 a hazai sertés-termékpályát jellemző strukturális folyamatok 

2003. és 2009. között nagymértékben eltértek az Európai 

Unióban végbemenő koncentrációs folyamatoktól; 

 a hazai sertéstermelők és vágóhidak a forint árfolyam-

ingadozásai ellenére sincsenek nagyobb árkockázatnak, 

kiszámíthatatlanabb árfolyamatoknak kitéve, mint más európai 

országok termelői és vágóhídjai; 

  európai viszonylatban szélsőséges szezonalitással jellemezhető 

ugyanakkor a  hazai vágások mennyisége. 

II. Létező feldolgozói gyakorlat továbbgondolásával kidolgoztam egy 

lineáris árképzési mechanizmust, amely a beszállítók minőségi 

teljesítményének - a jelenlegi (2004. és 2009. közötti) piaci 

árszerkezetnél - igazságosabb és arányosabb elismerését teszi lehetővé. 

III. Egy hazai nagyfeldolgozó vágósertés beszállítói bázisának 2003. és 

2007. közötti méret-, minőség- és költségváltozóinak elemzésével 

igazoltam, hogy a korábban zárt hazai vágósertés piac megnyitásával 

létrejövő éles versenyhelyzet komoly szerkezeti átalakuláshoz vezet a 

beszállító-vevő kapcsolatokban. A szerkezetátalakulás elsődleges a 

relatíve alacsony volumenkínálattal rendelkező és önállóan értékesítő 

sertéstartó gazdaságok voltak. A minőségi teljesítmény, illetve az 

ár/érték arány ugyanakkor éppen az önállóan értékesítő, mezőgazdasági 

főtevékenységet végző nagyvállalatoknál volt a legkedvezőbb. A 
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nemzetközi versenyszíntérre lépés összességében jótékony hatást 

gyakorolt a hazai sertéstartók minőségi teljesítményére és 

méretszerkezetére.  

IV. Számszerűen igazoltam, hogy az egységnyi színhústartalomra vetített 

beszerzési költségek, vagyis az ár/érték arányok alapján az import 

beszerzés preferálása hosszú távon nem racionális döntés a feldolgozó 

szektor számára. E jelenség mögött elsősorban a magasabb tranzakciós 

(szállítási) költségek állnak. 

V. Korreláció- és regressziószámítási módszerekkel igazoltam, hogy azonos 

súlyú vágott testek hasított súlya és színhússzázalékuk átlaga között erős 

negatív, hasított súlya és színhússzázalékuk szórása között erős pozitív 

kapcsolat áll fenn. A hasított súly növekedésével csökken az „S‖ és „E‖, 

valamint nő a gyengébb minőségi kategóriák aránya. Ezt az összefüggést 

statisztikailag megbízható regressziós egyenletekkel számszerűsítettem. 

Pearson-féle korrelációszámítással közepesen szoros kapcsolatot találtam 

a termelőhelyek, illetve beszállítók átlagos színhússzázalékának átlaga, 

valamint szórása között. 
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8. Összefoglalás 

A hazai sertés termékpálya az Európai Unióhoz való csatlakozást követő 

években a rendszerváltás óta legnagyobb válságán ment keresztül, amely a 

feldolgozó és a termelő szektort egyaránt érintette. Annak ellenére, hogy a 

csatlakozás óta már több mint hat év eltelt, a termékpálya alsó ágának hazai 

szereplői még mindig nagymértékben veszélyeztetettek az EU-n belüli piaci és 

versenyfolyamatok által. Ezt a veszélyeztetettséget nem lehet állami, 

bürokratikus beavatkozással orvosolni; a megoldás a vágósertés piac 

szereplőinek önkéntes együttműködésén alapuló stratégiai akciók és taktikai 

lépések által érhető el. A sikeres stratégiák megalkotásához azonban ismernünk 

kell a felek között zajló tranzakciók természetét, mennyiségi, minőségi, ár- és 

egyéb folyamatait. Dolgozatomban e folyamatok „kemény‖, mérhető 

aspektusaival foglalkoztam.  

A hazai sertéstartás szerkezetének nemzetközi összehasonlítása révén 

megállapítható, hogy a sertéstenyésztésünk szélsőségesen elaprózódott 

szerkezete komoly versenyhátrányt jelent az EU-tagországok többségéhez 

képest. E versenyhátrány mérséklésében - a valódi tőkekoncentráción és-

centralizáción túl - nagy szerepe van a tulajdonközösségen alapuló 

szövetkezésnek, illetve a piaci szerződések által koordinált integrációknak.  

A közhiedelemmel ellentétben a magyar vágósertés piac szereplőinek hosszú 

távú árkockázata még az euró/forint árfolyam ingadozásainak ellenére sem 

nagyobb, mint más EU-tagországban működő piaci szereplőké. Annál nagyobb 

szezonális kilengéseket produkál azonban a vágások (vagyis a termelő és a 

feldolgozó szektor közötti tranzakciók) mennyisége. Az EU-átlagnál jóval 

nagyobb szezonális kilengések káros következményei alapvető gazdasági 

törvényszerűségek ismeretében logikailag könnyen levezethetők. E káros 

következmények orvoslására minden piaci szereplő alapvető érdeke a 

kiegyensúlyozott, stabil beszerzésen alapuló beszállító-vevő kapcsolatok 
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kialakítása. Ennek egyik fontos feltétele a következetes, igazságos és 

teljesítményarányos elszámolási rendszer megléte. E kritériumoknak jól, és a 

gyakorlatban is alkalmazható módon felelne meg a disszertációban kidolgozott 

lineáris árképzési mechanizmus.  

A beszállító-vevő kapcsolatok természetére vonatkozóan több új 

információval szolgált egy hazai, országos és nemzetközi kiterjedésű beszerzési 

tevékenységet folytató húsfeldolgozó vállalat beszállítói bázisának vizsgálata. E 

szerint a csatlakozást követő néhány évben a megnövekedett verseny jótékony 

hatást gyakorolt a hazai beszállítók minőségi teljesítményére és 

méretszerkezetére. A verseny vesztesei elsősorban a kis volumenkínálattal 

jelentkező, önálló értékesítési tevékenységet folytató beszállítók voltak. Az 

integrációk (szövetkezetek és piaci integrátorok) azonban csak átmenetileg 

szorultak ki a beszállítói körből, pozíciójukat középtávon (2,5-3 év alatt) 

visszanyerték. Ez utóbbi folyamatban nagy szerepe volt az import sertések 

ár/érték arányban mutatkozó hátrányának, amely különösen a szállítási 

költségeket figyelembe véve volt jelentős. Külön szót érdemelnek az 

integrációktól függetlenül tevékenykedő mezőgazdasági főtevékenységet 

folytató nagyvállalkozások, amelyek minőségi teljesítménye – a vizsgált hazai 

beszállítói csoportok közül egyedüliként – nemzetközileg is versenyképesnek 

bizonyult. A minőségi teljesítmény tekintetében az integrációk, és ezek közül is 

elsősorban a szövetkezetek lemaradnak a független termelőktől.  

A minőségi teljesítmény témakörénél maradva: statisztikailag igazolható, 

negatív összefüggés van az azonos hasított súlyú vágott testek súlya, valamint 

átlagos színhússzázaléka között. Szintén igazolható ez az összefüggés, ha az 

átlagos színhússzázalékot a magas minőségi kategóriájú („S‖, illetve „E‖) vágott 

testek arányával helyettesítjük. Ezzel párhuzamosan a súly növekedésével 

statisztikailag igazolhatóan nő a színhússzázalék szórása, vagyis a minőségi 

heterogenitás.  
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Szintén statisztikailag igazolható, közepes erősségű és negatív irányú 

összefüggés jellemzi az adott beszállítótól vagy termelőhelyről származó vágott 

testek színhússzázalékának átlagát és szórását. Ez azt jelenti, hogy a magasabb 

minőségi teljesítményt elérő gazdasági egységek egyben homogénebb kínálatot 

jelentenek a vágóhidak számára.  

Látható tehát, hogy a minőségi teljesítmény, a beszállítói méret, a beszállítói 

forma, valamint a beszállító gazdasági egységek földrajzi elhelyezkedése 

egyaránt befolyásolják a beszállító-vevő kapcsolatok sikerességét. A 

befolyásolás természetének ismeretében fogalmazhatóak meg fontos, hazai 

vágósertés piac valamennyi szereplőjére pozitívan ható stratégiai akciók. Az 

akciótervek részletes kidolgozására, valamint a megvalósítására irányuló 

vizsgálatok újabb kutatás tárgyát képezik. 
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9. Summary 

Since the Change of Regime in Hungary (1989), and especially after the 

country’s accession to the European Union (2004), the domestic pork product 

chain has faced its greatest challenge in which producing and processing 

industries were mainly affected. Despite the fact that the accession took place 

six years ago, domestic participants situated in the lower levels of product chain 

are still greatly threatened by trade and competition within the EU.  

This permanent threat can not be cured by intervention either by state or red 

tape. The operators of slaughter pig market have to volunteer to work out 

common strategic movements and tactical steps to find a solution. In order to 

find successful strategies, the characteristics of transactions about quality, 

quantity, price and others have to be known. In my dissertation I have dealt with 

the tangible and measurable aspects of such processes. 

By means of structural comparison of domestic and foreign pig farming, it 

may be concluded, that the extremely scattered system of home pig breeding 

means a severe competitive disadvantage in the EU.  In order to decrease our 

competitive disadvantage – besides real concentration and centralization of 

capital – more roles have to be given to organizations based on joint estates and 

integrations coordinated by market contracts. 

As opposed to common belief, the price risk of Hungarian pork industry 

operators is not higher than that of other EU market operators, even in spite of 

Euro-HUF rate fluctuations. A higher rate of seasonal fluctuation is performed 

by slaughtering, which is - with other words - the transaction between producing 

and processing sectors. With basic knowledge of economic laws, it can be 

concluded that the seasonal fluctuations higher that the EU average may lead to 

harmful consequences. It is the interest of all market operators to find a solution 

to such harmful consequences with establishing stable buyer-seller relationships. 

One important condition of such system is the existence of a fair, consistent and 
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output-based settlement system. The system of linear price mechanism, which I 

detailed in my dissertations, would meet the above condition in a practical way 

as well. 

A recent survey based on the supply base of a meat processor provided much 

new information about buyer-seller relationships of a company engaged in 

domestic, national and international purchasing. According to data retrieved 

from the above mentioned supply base, the increased competition after the EU 

accession affected beneficially the quality performance and structure of 

domestic suppliers for a few years. Mainly suppliers living from independent 

salesmanship with small volume of supply were the losers of the competition 

firstly. Integrations (co-operatives and market integrators) were only temporarily 

excluded from the supply base; they renewed their positions after 2,5-3 years. 

The disadvantageous price-value rate of import pigs played a major role in the 

above process. This aggravation was mainly caused by high transport costs.  

We also have to give some thought to large agricultural companies that are 

independent from any integration. The quality performance of such companies - 

uniquely among the domestic participants of the survey - proved to be 

competitive on international markets as well. In point of quality performance, 

integrations and mainly co-operatives started to lag behind independent 

producers. 

Going into details in quality performance, it can be verified by statistics that 

there is correlation between carcass weight and lean meat percent of animals. 

This correlation can also be verified if the high lean meat percent is substituted 

by the proportion of high category (―S‖ or ―E‖) carcasses. In line with the 

growth of weight, the relative standard deviation of lean meat percent also 

increases. Thus, it can also be verified by data that the quality heterogeneity also 

increases. 
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It is also statistically verifiable that there is moderate and negative 

correlation between the lean meat percent and deviation of carcasses originating 

from certain suppliers or producer farms. This means, that an enterprises 

reaching a higher standard of quality performance can provide a more 

homogenous supply to slaughterhouses.  

To sum it up, quality performance, supplier size, supplier form and 

supplier’s geographical position contribute to successful buyer-seller 

relationships. Knowing such conditions help us to work out strategies that have 

a positive effect on all operators of domestic slaughter pig market. However, it 

is the subject of further studies to work out detailed action plans and carry out 

studies about its fulfillment. 
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11. Mellékletek 

1. sz. melléklet 

A Ward-féle hierarchikus klaszteranalízis (9. ábra) output táblái 
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(1. sz. melléklet-folytatás) 
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2. sz. melléklet 

A 4. táblázatban bemutatott korreláció analízis output táblája 
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3. sz. melléklet 

A 14. táblázat variancia analíziseinek output táblái (SPSS export) 
 
 Descriptives 
 
Szállítmányok átlagos vágóértéke "I. szakasz"  

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence 
Interval for Mean Minimum 

Maxi
mum 

Between- 
Component 

Variance 

          
Lower 
Bound 

Upper 
Bound       

szövetkezetek 205 53,2721 2,01649 ,14084 52,9944 53,5498 48,99 58,44   

piaci integrátorok 317 53,0090 1,50245 ,08439 52,8430 53,1751 48,77 57,07   

független termelők 312 56,6186 1,13453 ,06423 56,4922 56,7449 53,24 61,78   

kisbeszállítók 315 53,8083 1,79050 ,10088 53,6098 54,0068 47,01 57,46   

Total 1149 54,2552 2,17801 ,06425 54,1291 54,3813 47,01 61,78   

Model Fixed Effects     1,60506 ,04735 54,1623 54,3481       

  Random Effects       ,86642 51,4979 57,0126     2,91404 

 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
Szállítmányok átlagos vágóértéke "I. szakasz"   

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

33,472 3 1145 ,000 
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 ANOVA 
 
Szállítmányok átlagos vágóértéke "I. szakasz"  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2495,998 3 831,999 322,952 ,000 

Within Groups 2949,783 1145 2,576     

Total 5445,781 1148       

 

 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Szállítmányok átlagos vágóértéke "I. szakasz" -Tamhane  

(I) Beszállítói 
csoportok "I. 
szakasz"  

(J) Beszállítói 
csoportok "I. szak."  

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

szövetkezetek piaci integrátorok ,26303 ,16418 ,503 -,1714 ,6975 
független termelők -3,34648(*) ,15479 ,000 -3,7566 -2,9364 

kisbeszállítók -,53619(*) ,17324 ,013 -,9943 -,0781 

piaci integrátorok szövetkezetek -,26303 ,16418 ,503 -,6975 ,1714 

  független termelők -3,60951(*) ,10605 ,000 -3,8895 -3,3296 

kisbeszállítók -,79922(*) ,13152 ,000 -1,1464 -,4520 
független termelők szövetkezetek 3,34648(*) ,15479 ,000 2,9364 3,7566 

  piaci integrátorok 3,60951(*) ,10605 ,000 3,3296 3,8895 

kisbeszállítók 2,81030(*) ,11959 ,000 2,4945 3,1261 

kisbeszállítók szövetkezetek ,53619(*) ,17324 ,013 ,0781 ,9943 

  piaci integrátorok ,79922(*) ,13152 ,000 ,4520 1,1464 
független termelők -2,81030(*) ,11959 ,000 -3,1261 -2,4945 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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 Descriptives 
Szállítmányok átlagos vágóértéke "II. szakasz"  

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxi
mum 

Between- 
Component 

Variance 

          
Lower 
Bound 

Upper 
Bound       

szövetkezetek 356 56,1455 1,70179 ,09019 55,9681 56,3228 49,42 60,00   

piaci integrátorok 336 54,0032 2,23339 ,12184 53,7635 54,2429 45,66 58,09   

független termelők 336 57,0250 1,14407 ,06241 56,9022 57,1477 52,50 59,69   

kisbeszállítók 365 55,5642 1,68413 ,08815 55,3909 55,7376 46,52 58,94   

import 325 56,7802 1,16851 ,06482 56,6527 56,9078 51,67 59,93   

Total 1718 55,8951 1,95477 ,04716 55,8026 55,9876 45,66 60,00   

Model Fixed Effects     1,64091 ,03959 55,8174 55,9727       

  Random Effects       ,53309 54,4150 57,3752     1,41051 

 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
Szállítmányok átlagos vágóértéke "II. szakasz"  

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

43,045 4 1713 ,000 

 
Szállítmányok átlagos vágóértéke "II. szakasz" 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1948,488 4 487,122 180,913 ,000 

Within Groups 4612,392 1713 2,693     

Total 6560,880 1717       
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 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Szállítmányok átlagos vágóértéke "II. szakasz" -Tamhane  

(I) Beszállítói 
csoportok "II. szak."  

(J) Beszállítói 
csoportok "II. szak."  

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

szövetkezetek piaci integrátorok 2,14226(*) ,15159 ,000 1,7164 2,5682 
független termelők -,87952(*) ,10968 ,000 -1,1877 -,5714 

kisbeszállítók ,58126(*) ,12612 ,000 ,2271 ,9354 

import -,63478(*) ,11107 ,000 -,9468 -,3227 

piaci integrátorok szövetkezetek -2,14226(*) ,15159 ,000 -2,5682 -1,7164 

  független termelők -3,02177(*) ,13690 ,000 -3,4067 -2,6368 

kisbeszállítók -1,56100(*) ,15039 ,000 -1,9835 -1,1385 
import -2,77704(*) ,13801 ,000 -3,1651 -2,3890 

független termelők szövetkezetek ,87952(*) ,10968 ,000 ,5714 1,1877 

  piaci integrátorok 3,02177(*) ,13690 ,000 2,6368 3,4067 

kisbeszállítók 1,46078(*) ,10801 ,000 1,1573 1,7642 

import ,24474 ,08998 ,065 -,0080 ,4975 

kisbeszállítók szövetkezetek -,58126(*) ,12612 ,000 -,9354 -,2271 
  piaci integrátorok 1,56100(*) ,15039 ,000 1,1385 1,9835 

független termelők -1,46078(*) ,10801 ,000 -1,7642 -1,1573 

import -1,21604(*) ,10942 ,000 -1,5234 -,9087 

import szövetkezetek ,63478(*) ,11107 ,000 ,3227 ,9468 

  piaci integrátorok 2,77704(*) ,13801 ,000 2,3890 3,1651 

független termelők -,24474 ,08998 ,065 -,4975 ,0080 
kisbeszállítók 1,21604(*) ,10942 ,000 ,9087 1,5234 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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 Descriptives 
 
Szállítmányok átlagos vágóértéke "III. szakasz"  

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
95% Confidence 
Interval for Mean Minimum Maximum 

Between- 
Component 

Variance 

          
Lower 
Bound 

Upper 
Bound       

szövetkezetek 459 55,7137 1,78013 ,08309 55,5504 55,8770 48,95 59,27   

piaci integrátorok 446 56,2916 1,80397 ,08542 56,1237 56,4595 45,65 59,94   

független termelők 376 57,3713 1,43901 ,07421 57,2254 57,5172 52,69 61,02   

kisbeszállítók 409 56,4963 1,69361 ,08374 56,3316 56,6609 49,25 60,93   

import 277 55,7542 2,62960 ,15800 55,4432 56,0652 48,31 63,27   

Total 1967 56,3300 1,94542 ,04386 56,2440 56,4160 45,65 63,27   

Model Fixed Effects     1,85548 ,04184 56,2480 56,4121       

  Random Effects       ,30018 55,4966 57,1634     ,43002 

 
 Test of Homogeneity of Variances 
 
Szállítmányok átlagos vágóértéke "III. szakasz"  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

38,760 4 1962 ,000 

 
 ANOVA 
 
Szállítmányok átlagos vágóértéke "III. szakasz"  

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 685,828 4 171,457 49,801 ,000 

Within Groups 6754,810 1962 3,443     

Total 7440,639 1966       
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 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: Szállítmányok átlagos vágóértéke "III. szakasz" -Tamhane  

(I) Beszállítói 
csoportok "III. szak." 

(J) Beszállítói 
csoportok "III. szak."  

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

szövetkezetek piaci integrátorok -,57791(*) ,11917 ,000 -,9123 -,2435 
  független termelők -1,65759(*) ,11141 ,000 -1,9703 -1,3449 

  kisbeszállítók -,78258(*) ,11797 ,000 -1,1137 -,4515 

  import -,04051 ,17851 1,000 -,5429 ,4618 

piaci integrátorok szövetkezetek ,57791(*) ,11917 ,000 ,2435 ,9123 

  független termelők -1,07968(*) ,11315 ,000 -1,3973 -,7620 

  kisbeszállítók -,20467 ,11962 ,600 -,5404 ,1311 
  import ,53740(*) ,17961 ,029 ,0320 1,0428 

független termelők szövetkezetek 1,65759(*) ,11141 ,000 1,3449 1,9703 

  piaci integrátorok 1,07968(*) ,11315 ,000 ,7620 1,3973 

  kisbeszállítók ,87501(*) ,11189 ,000 ,5609 1,1892 

  import 1,61708(*) ,17456 ,000 1,1256 2,1085 

kisbeszállítók szövetkezetek ,78258(*) ,11797 ,000 ,4515 1,1137 
  piaci integrátorok ,20467 ,11962 ,600 -,1311 ,5404 

  független termelők -,87501(*) ,11189 ,000 -1,1892 -,5609 

  import ,74207(*) ,17882 ,000 ,2389 1,2453 

import szövetkezetek ,04051 ,17851 1,000 -,4618 ,5429 

  piaci integrátorok -,53740(*) ,17961 ,029 -1,0428 -,0320 

  független termelők -1,61708(*) ,17456 ,000 -2,1085 -1,1256 
  kisbeszállítók -,74207(*) ,17882 ,000 -1,2453 -,2389 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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4. sz. melléklet 

Az azonos hasított súlyú vágott testek hasított súlya és átlagos 

színhússzázaléka közötti lineáris regresszió outputjai („A” minta) 

1. A regressziós modell paraméterei 
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(4. sz. melléklet – folytatás) 

2. A reziduumok grafikonjai és a Kolmogorov-Smirnov teszt outputja 
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(4. sz. melléklet – folytatás) 
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5. sz. melléklet 

Az azonos hasított súlyú vágott testek hasított súlya és átlagos 

színhússzázaléka közötti lineáris regresszió outputjai („B” minta) 

1. A regressziós modell paraméterei
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(5. sz. melléklet – folytatás) 

2. A reziduumok grafikonjai és a Kolmogorov-Smirnov teszt outpoutja 
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(5. sz. melléklet – folytatás) 
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6. sz. melléklet 

Az „e5” egyenlet regressziós modelljének outputjai 

1. A regressziós modell paraméterei
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(6. sz. melléklet – folytatás) 

2. Reziduumok grafikonjai és a Kolmogorov-Smirnov teszt outputja 
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(6. sz. melléklet – folytatás) 
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7. sz. melléklet 

Az „e6” egyenlet  regressziós modelljének outputjai 

1. A regressziós modell paraméterei 
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(7. sz. melléklet – folytatás) 

2. A reziduumok grafikonjai és a Kolmogorov-Smirnov teszt outputja 
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(7. sz. melléklet – folytatás) 
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8. sz. melléklet 

Az „e7-e10” egyenletek regressziós modelljeinek outputjai 
 

„e7”: 
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„e8”: 
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„e9”: 
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„e10”: 
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9. melléklet 

Az „e11-e14” egyenletek regressziós modelljeinek outputjai 

 

„e11”: 
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„e12”: 
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„e13”: 
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„e14”: 
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10. sz. melléklet 

A lineáris árképzési képlet alkalmazásának indokai 

 

Módszereim annak vizsgálatára irányultak, hogy a hazai piacon kialakult 

árrendszer megfelelő mértékben ismeri-e el a színhússzázalékkal kifejezett 

beszállítói teljesítményt. Ezt a kérdést, két oldalról lehet megközelíteni. A 

beszállítók szemszögéből nézve a fő mérlegelési dilemma az, hogy milyen 

pótlólagos bevételt lehet elérni a minőségi teljesítmény növelésével. Ugyanez a 

probléma a vágóhíd szemszögéből a következőképpen fogalmazható meg: a 

minőségi teljesítmény függvényében hogyan alakul az egységnyi 

színhústartalomra vetített beszerzési ár (az ár/érték arány)?  Az elszámolási 

rendszer akkor lesz minőségösztönző és igazságos, ha 

i. a magasabb átlagos színhússzázalék produkálását a vágóhidak az 

árakban is elismerik, ez által a jobb vágóértéket elérő beszállító 

többletbevételhez juthat; 

ii. a színhústartalomra vetített beszerzési ár, vagyis az ár/érték arány 

minden minőségkategóriában egyenlő. 

A szakirodalmi áttekintés 2. táblázatának, illetve 8. ábrájának 

összevetéséből kitűnik, hogy a hazai vágósertés piacon az elmúlt években 

kialakult, minőségdifferenciált árszerkezet lehetővé tette, sőt bizonyos 

mértékben ösztönözte is a termelés minőségi javulását (vagyis az i. feltétel 

teljesül). Úgy tűnik azonban, hogy 2009-ben ez a javuló tendencia megtorpant, 

konzerválódni látszik a minőségi osztályok aránya. Ezen a helyzeten 

nyilvánvalóan az árdifferenciák növekedése változtathatna. Kérdéses, hogy 

létezik-e olyan alternatív árazási mechanizmus, amely egyszerre ösztönző és 

igazságos, valamint amely alkalmazása nem érintené hátrányosan sem a termelő, 

sem a feldolgozó szektor egészét. 
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A ii. feltétel tökéletes teljesülésével kapcsolatban néhány korlátozó 

kiegészítést kell tennem. A szakirodalmi áttekintésben már utaltam rá, hogy a 

vágóérték túlzott növelése a húsminőség, ezen belül pedig a fogyasztók számára 

nagyon fontos élvezeti érték rovására is megy. A fogyasztói minőséget szem 

előtt tartva tehát racionális korlátai vannak a 60 százalék feletti húskihozatal 

ösztönzésének.  

A másik oldalról szintén korlátozó tényező, hogy az alacsonyabb 

színhússzázalékú vágósertéseket is ugyanaz a termelési költség terheli, mint a 

nagyobb vágóértékűeket, tehát a felvásárlási árakat ezeknél a vágósertéseknél is 

csak bizonyos szintig lehet csökkenteni. Ráadásul, az „R‖, „O‖ és „P‖ 

kategóriák a beszerzésben már annyira kicsi részarányt képviselnek, hogy ezek 

„túlárazása‖ legfeljebb piaci üzenetét tekintve lehet problémás, komoly 

gazdasági jelentősége nincs. 

A harmadik kiegészítésem valamelyest relativizálja az általam használt 

ár/érték fogalmat. A vágósertések esetében ugyanis a színhús a feldolgozandó 

alapanyagnak kétségkívül a legértékesebb, ám nem kizárólagosan értékesülő 

része. Ebből fakadóan az ár/érték arány alkalmas lehet a beszállítói 

teljesítmények összehasonlítására, de nem képezheti az árazási rendszer 

kiindulópontját. 

Összességében, az ismertetett érvek és kiegészítések figyelembevételével 

egy olyan alternatív árazási rendszert kellett keresnem, amely a jelenlegi piaci 

áraknál nagyobb ösztönző hatást gyakorol a beszállítók teljesítményére, és 

csökkenti valamelyest a magasabb és az alacsonyabb vágósertések ár/érték 

aránya közötti különbséget. 

 A felvázolt problémára a választ a közvetlen színhússzázalék alapú 

árdifferenciálás adhatja meg. Az ötlet nem új, hazánkban is van olyan vágóhíd, 

amely alkalmaz százalékonkénti árdifferenciálást. Ehhez persze a minősítési 

eljárás technológiai feltételein túl a vágóhídnak egy alapszintű információs 
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rendszert is működtetnie kell. Úgy vélem, hogy ez már a közvetlen jövőben sem 

lehet akadálya a módszer elterjedésének. Ennél bonyolultabb kérdés a beszállítói 

bizalom megléte, illetve kivívása a rendszer sikeres működtetésében, a 

százalékonkénti árkülönbségek meghatározása által ugyanis sokkal nagyobb 

jelentőséget kap a vágóérték mérésének hitelessége és validitása.  

Feltéve, hogy a technikai háttér és a bizalom biztosított, véleményem szerint 

az egyedi árazás helyett a szállítmány szintű átlagos vágóértékhez, pontosabban 

átlagos színhússzázalékhoz kötött elszámolást kell megvalósítani. Ez által 

megvalósulhat a teljesítményarányos, igazságos, a mindenkori 

minőségstruktúrával kompatibilis, s nem utolsó sorban egyszerűen kivitelezhető 

árképzés.  
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12. A disszertáció témaköréből megjelent fontosabb 

publikációk, közlemények 

Lektorált szakmai folyóiratban megjelent publikációk: 

 

1. Csonka, A. – Posza, B. – Borbély, Cs. (2009): Changes in the Structure of 

the Hungarian Slaughter Pig Market since the EU Accession. Acta 

Scientarium Socialium XXX./2009. p. 97-101 (2009) 

2. Csonka, A.(2009): Különböző beszerzési csatornák értékelése a hazai 

vágósertés felvásárlásban. Animal Welfare, Etológia és Tartástechnológia 

2009. V. évfolyam 4. szám  (elektronikus folyóirat)  

3. Csonka, A. – Borbély, Cs. (2010): Teljesítményértékelési rendszerek 

kialakításának lehetőségei a sertés ellátási láncban, különös tekintettel a 

vágósertés beszerzésre. Acta Agraria Kaposváriensis – 2010. Vol 14 No3, p. 

1-9 

4. Megjelenés alatt! (lektorálva, megjelentetésre elfogadva):  

Kőműves, Zs. – Csonka, A. (2010): Work organisation in pork production. 

Acta Scientarium Socialium XXXI./2010… 

 

Nemzetközi konferenciakötetben teljes terjedelemben megjelent 

publikációk: 

5. Csonka, A. – Borbély, Cs. (2009): Minőség, költség és koncentráció a 

vágósertések piacán. II. Nemzetközi Gazdaságtudományi Konferencia. 

Kaposvári Egyetem, 2009. április 2-3.   

6. Csonka, A. – Alpár, Gy. (2007): Integrált ellátási lánc - 

menedzsmentrendszerek kialakításának lehetőségei a sertéstermékpályán. 

AVA3 Konferencia előadáskötet (CD), Debreceni Egyetem Agrártudományi 

Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen , 2007. március 

20-21. (2007) 

Egyéb konferenciakötetben teljes terjedelemben megjelent publikációk: 

7. Csonka A. (2008): Regionális struktúrák a hústermelésben.  II. Terület- és 

Vidékfejlesztési Konferencia, Kaposvár, 2008. április 25.  

 

8. Csonka A. (2008): Az integráció korszerű módszerei és lehetőségei az 

élelmiszergazdaságban. XIV. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, 2008. 

április 3.  
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9. Csonka A. - Borbély Cs.: Beszerzés, integráció és versenyképesség a 

vágósertések piacán. Versenyképesség - Változó Menedzsment/Marketing 

Konferencia; Kodolányi János Főiskola, Gazdálkodási és Menedzsment 

Tanszék. Székesfehérvár, 2008. december 3. (ISBN számmal ellátott CD-

kiadvány) 
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13. Szakmai önéletrajz 

Csonka Arnold 1980. november 16-n született Kaposváron. Érettségijét a 

kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában szerezte. 

Egyetemi tanulmányait a Kaposvári Egyetem Állattudományi, majd 

Gazdaságtudományi Karán végezte, ahol kiváló minősítéssel gazdasági 

agrármérnök oklevelet szerzett 2006-ban. Egyetemi évei alatt aktív tudományos 

diákköri tevékenységet folytatott. Ennek eredményeként kari tudományos 

diákköri konferenciákon két első és egy harmadik, egyetemi diákköri 

konferenciákon pedig két első helyezést ért el. Résztvevője volt a XXVII. 

Országos Tudományos Diákköri Konferenciának, ahol az agrárökonómia 

szekció különdíjában részesült. A Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományok Doktori Iskolájának államilag finanszírozott képzésére 

2006-ban nyert felvételt. Doktorandusz évei alatt bekapcsolódott az egyetem 

Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszékének szakmai munkájába, e mellett a 

Kodolányi János Főiskola és több alapítványi szakközépiskola óraadó 

oktatójaként dolgozott. 2008. szeptembere óta a Kaposvári Egyetem 

Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszékének főállású munkatársa, egyetemi 

tanársegéd beosztásban. Ugyanebben az évben doktorjelölti státuszba került, 

majd 2009. márciusában summa cum laude minősítéssel doktori szigorlatot tett. 

Doktori disszetációjának sikeres munkahelyi védése 2010. októberében zajlott. 

Államilag elismert középfokú, „C‖ típusú német, valamint alapfokú, „B‖ típusú 

angol nyelvvizsgákkal rendelkezik.  

 

  


