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1. A kutatás előzményei, célkitűzések 

Az Európai Uniós csatlakozásunk óta eltelt időszakban tanulmányok egész 

sora jelent meg a magyarországi állattenyésztés hanyatlásáról. Nem kivétel ez 

alól a sertés ágazat sem: 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. A 

sertés-termékpálya alsó ágának szereplői tehát nagymértékben veszélyeztetettek 

az EU-n belüli piaci és versenyfolyamatok által.   

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.  

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.  

A kutatásom öt logikai egységre bontható: 1) a vágósertés termelő szektor 

strukturális jellemzőinek összehasonlítása más EU-államokkal; 2) a hazai 

vágósertés piac ár-, illetve vágásvolumen ingadozásának nemzetközi 

összehasonlítása; 3) a minőségi árdifferenciálás elemzése a hazai vágósertés 

piacon; 4) a nyílt piaci verseny beszállító-vevő kapcsolatokra gyakorolt 

hatásának bemutatása egy hazai nagyfeldolgozó példáján; 5) a beszállítók 

minőségi teljesítményét kifejező legfontosabb mutatók közötti kölcsönhatások 

statisztikai vizsgálata. 
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2. Anyag és módszer 

2.1. A kutatás során felhasznált források 

Szekunder forrásként három online statisztikai adatbázist használtam fel a 

kutatásomhoz. Ezek mindegyike ingyenesen hozzáférhető, ám megbízhatóan 

érvényes és hiteles adatokat tartalmaznak. Az adatbázisokat az alábbiak voltak: 

1. az Európai Unió Statisztikai Hivatalának (EUROSTAT) internetes 

adatbázisa; 

2. az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének 

(AKI-PÁIR) adatai 

3. az Irish Food Board árfigyelő rendszerének adatai: 

A kutatás során felhasznált források másik pillérét 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. 

2.2. A kutatás során alkalmazott módszerek  

Az alkalmazott módszereket a disszertációban részletesen ismertetem, e 

helyütt csak egy tájékoztató táblázatot mutatok be róluk. 
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3. Eredmények és értékelésük 

3.1. A hazai termelőszektor szerkezetátalakulásának jellegzetességei 

nemzetközi összehasonlításban 

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 Ward-féle 

hierarchikus klaszteranalízis alapján elkülöníthető öt, eltérő strukturális 

adottságokkal jellemezhető klaszter. 

TK1. „Nagyhatalmak”: Németország, Spanyolország, 

Lengyelország, Franciaország, Dánia és Hollandia  

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

Lettország és Észtország.  

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). 

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

Magyarország . 

TK5. „Összeomlók”: Románia, Bulgária és Szlovákia. 

 Az egyes klaszterekben zajló strukturális jellemzőkről és folyamatokról az 

1. ábra ad összefoglaló tájékoztatást  
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1. 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.  

A termelő szektor dinamikus és statikus strukturális mutatói alapján 

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.  

3.2.  A vágósertés árak, illetve a vágásvolumen alakulásának nemzetközi 

összehasonlítása 

3.2.1. A vágósertés árak alakulásának nemzetközi összehasonlítása 

 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 1. táblázatban azt mutatom be, hogy a vizsgálatba 

bevont országok között milyen mértékben korrelálnak az „E” minőségű 
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vágósertések havi nettó termelői árai. A táblázatban az átláthatóság kedvéért egy 

olyan színskálát alkalmaztam, amely kifejezi a korrelációs kapcsolat 

szorosságát. 

1. táblázat 

A vágósertés termelői ár havi alakulásának páronkénti korrelációja néhány 

EU-tagország között
1
 (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 

3.2.2. A vágósertés árak volatilitásának és szezonalitásának nemzetközi 

összehasonlítása 

Az árvolatilitást kifejező szórásértékeket a 2. 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. A magyar árvolatilitás jól illeszkedik 

a kontientális térséghez. 

 

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

Magyarország, ESP-Spanyolország, POR-Portugália, ITA-Olaszország 
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2. 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 2. ábra szezongörbéi azt mutatják, hogy - az áringadozással ellentétben – 

a magyarországi vágások mennyiségének évközi alakulása nagymértékben eltér 

a kontinentális zónától. 

 

2. 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.  
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3.3. A hazai árrendszer és a minőség összefüggései 

A vizsgált években ténylegesen kialakult, illetve a lineáris árképzéssel 

kalkulált ár/érték profilokat a 3. ábraés 4. ábra tartalmazza.  

3. ábra 

 

4. ábra 

 

Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 

A diagramokat összevetve szembeötlő, hogy a lineáris árképzéssel  a 

lépcsős, ugrásszerű és következetlen differenciák helyére folytonosság lépne. Az 

ár/érték arányban mutatkozó különbségek ugyan ez esetben is megmaradnának, 

de terjedelmük csökkenne.  

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 
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végeztem el, az általam vizsgált beszállítói bázisból kiválasztott három 

vállalkozás (beszállító) 2007-es teljesítményét alapul véve (3. táblázat).  

3. 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 4. 

táblázatban találhatóak. 
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4. 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. 

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

3.4.1. Beszerzési taktikaváltások a nyitottá váló piacon 

A csatlakozás évében – a korábbi esztendővel ellentétben – a vállalat 

intenzíven növelni kezdte beszerzését. A vizsgált 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. 
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3.4.2. A hazai és az importbeszállítók teljesítményfaktorainak vizsgálata 

5. 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 

Az 5. táblázat adatai azt mutatják, hogy a vizsgált időszak folyamán a 

beszállítói bázis erőteljesen koncentrálódott. A csatlakozást követő éles 

versenyben („II.” 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.  

A méretszerkezethez hasonló tendenciák jellemzőek a vágósertések átlagos 

színhússzázalékának alakulásában is (5. ábra).  
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5. 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, 

hogy - a kisebb-nagyobb ingadozások ellenére – az élesedő verseny a hazai 

beszállítók teljesítményére jótékony hatást gyakorolt. 

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  (6. táblázat).  

6. 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  
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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. 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 színhústartalom 

beszerzése, mint egy külföldi partnertől. Öt év átlagában tehát a szállítási 

költségekben rejlő különbségek színhús kilogrammonként mintegy 24 forinttal 

tették drágábbá az importot.    

3.4.3. A hazai beszállítói bázis belső szerkezetének átalakulása 

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 eredménye szerint a vizsgált 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 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 



15 

 

megoszlási viszonyszámait a 7. táblázat tartalmazza. A táblázatban kiemelve 

szerepel az integrációk összesített részesedése is.  

7. 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 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. 
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A mennyiségekkel kapcsolatos utolsó vizsgálatom az egyes beszerzési 

csatornáktól történő felvásárlások ingadozására vonatkozott. A 

volumeningadozás kifejezésére alkalmas havi szezonalitásindexeket a 6. és 7. 

ábrán mutatom be. 

6. ábra 

 

Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját számítás 

7. ábra 

 

  Forrás: Vállalati SAP adatok alapján saját szerkesztés 
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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 trendvonalak egyenletei:  

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

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) 

A trendvonalak a teljes beszállítói teljesítmény javulását és a beszállítói 

csatornák közötti minőségkülönbségek nagyfokú csökkenését mutatják a 

krízisek és a piacnyitás időszakában.  

A következőkben az egyes beszállítói csoportok közötti színhússzázalék 

különbségek szignifikanciájának igazolását ismertetem. A szignifikancia 

vizsgálat módszeréül a varianciaanalízist választottam, a három időszaki mintára 

külön-külön elvégezve (8. táblázat). 

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.  
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8. táblázat 

Különböző beszállítói csoportoktól érkező vágósertés szállítmányok 

színhússzázalékának 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 hazai beszerzési csatornák utolsó összehasonlítási szempontja a beszerzési 

költség. A hasított súlyra vetített beszerzési árban lényeges különbség nem 

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

egyes beszállítók ár/minőség teljesítménykülönbségének (8. ábra) alakulására a 

minőségi különbségek, illetve a szállítási költségek voltak a legnagyobb 

hatással. 

8. ábra 

 

  Forrás:Vállalati SAP adatok alapján  saját szerkesztés 
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3.5. A beszállítók minőségi teljesítményét meghatározó statisztikai 

összefüggések 

Nézzük elsőként a hasított súly és a színhússzázalék kapcsolatát. Az 

egyedi vágásokra vonatkozó korrelációanalízis eredményeit a 9. táblázat 

tartalmazza. 

9. 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. Az így képzett 

súlycsoportok hasított súlya és átlagos színhússzázaléka közötti korrelációt a 10. 

táblázatban foglaltam össze. 

10. 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.  

Hasonló vizsgálat végezhető el a súlycsoportokra jellemző hasított súly és a 

színhússzázalék relatív szórása között. (11. táblázat). 

11. 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 relatív szórás vonatkozásában érdemes 

megkísérelnünk 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 fentiekhez hasonló mértékű korreláció mutatható ki a súlycsoportokra 

jellemző hasított súly és a S/EUROP kategóriák aránya között. (12. táblázat), 

amelyre vonatkozóan szintén sikerült lineáris regressziós egyenleteket 

meghatározni. 
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12. táblázat 

Súlycsoportok átlagos hasított súlya és a minőségi kategóriák közötti 

korreláció mértéke az „A” minta esetében (70-120 kg közötti hasított súly) 

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 átlagos hasított súlya és az egyes 

minőségkategóriákba tartozó vágósertések aránya között az „A” minta esetében 

erős sztochasztikus kapcsolat van: a hasított súly 80-85 százalékban befolyásolja 

a minőségi megoszlást.  

Regressziós egyenletek: 

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: %) 

13. 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.  
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A regressziós egyenletek: 

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: %) 

Igazolható az is, hogy azok a termelőhelyek és beszállítók, amelyek 

magasabb átlagos minőséget produkálnak, egyben homogénebb kínálattal 

jelennek meg a piacon (14. és 15. táblázat). 

14. 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 

15. 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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4. Következtetések, javaslatok 

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 túlságosan 

elaprózódott gazdaságszerkezettel rendelkező országok (mint Magyarország) 

esetében 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 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. 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. 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 
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kidolgozott (létező feldolgozói gyakorlatot továbbgondoló) lineáris árképzési 

mechanizmus viszont igazságosabb és jobban differenciált árrendszerhez vezet.  

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 

méretszerkezete és minőségi teljesítménye is. 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 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, 
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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 

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 összefüggéseket 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. 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. 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 
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minőségű kínálatot jelentenek a feldolgozó számára. Ez a kiegyensúlyozott és 

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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5. 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 
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főtevékenységet végző nagyvállalatoknál volt a legkedvezőbb. A 

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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6. A disszertáció témaköréből megjelent fontosabb publikációk, 
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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 
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Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen , 2007. március 

20-21. (2007) 
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