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ÁLLATTENYÉSZTÉS

Fejlesztési lehetőségek áttekintése a sertés 
ágazatban ma Magyarországon
Bevezetés
Célunk a cikk elkészítésével az volt, hogy bemutassuk, hogy a 
Magyar Állam jelenleg milyen formában igyekszik ösztönöz-
ni, serkenteni a sertéstenyésztést annak érdekében, hogy az 
ágazatban már középtávon nagyobb fellendülést lehessen 
elérni. Ezen fellendülésre azért is szükség van, mivel a ser-
téshús ágazat Magyarország egyik erős exportáru cikke, és a 
belföldi piacoknak is közkedvelt terméke a sertéshús. 

Eredmények
A fejlesztési lehetőségek ajánlása előtt fontosnak tartottuk, 
hogy az elmúlt évek mezőgazdasági vállalkozásainak a számát 
áttekintsük Magyarországon. Kalkulációinkban, ebben az eset-
ben nem csak a sertéstenyésztőket vettük figyelembe, mivel 
a takarmánynövény-termelés szoros összefüggésben van az 
állattartással, s így célszerű a mezőgazdasági cégek egészét a 
vizsgálatba vonni.

A mezőgazdasági vállalkozások számának alakulását, a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal által közzétett adatok alapján vizsgál-
tuk meg, a 2011-től 2015-ig terjedő időszak vonatkozásában. 
A vizsgálat során a regisztrált vállalkozások számára vonatkozó 
adatokat vettük figyelembe. 

1. ábra: Mezőgazdasági vállalkozások számának alakulása 
2011-2015. évek között
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

Az 1. ábra adataiból látható, hogy a regisztrált mezőgazdasá-
gi vállalkozások száma évről évre folyamatosan növekszik. A 
2011. évben összesen 432 ezer vállalkozás került bejegyzés-
re a hivataloknál, majd ez a szám 2012. évben 4 százalékkal 
növekedett az előző évhez képest. Ezt követően a növekvő 
tendencia megmaradt, viszont mértéke évről évre folyamato-
san csökkent. 2013-ban már csak 3 százalék volt a növekedés, 
2014-ben pedig alig érte el az 1 százalékot. 

Összességében elmondható, hogy a magyar versenyszférában 
igen kiemelkedő a regisztrált mezőgazdasági vállalkozások szá-
ma, s az ágazatban folyamatosan csökken a növekedés mér-
téke. 2015. évre az előző évhez képest is csak 200 felett van 
valamennyivel a növekedés.

A következőkben (2. ábra) azt szemléltettük, hogy a mező-
gazdasági vállalkozások hány százalékos arányt képviselnek a 
magyar vállalkozói szférában. Itt megállapítható, hogy a mező-
gazdasági vállalkozások aránya igencsak magasnak mondható 
Magyarországon. Jellemzően minden négy vállalkozásból egy 
foglalkozik mezőgazdasággal. Továbbá az is megállapítható, 
hogy ez az arány az elmúlt öt évben folyamatosan növekedett. 
Ez a növekedés arra mutat rá, hogy Magyarországon továbbra 
is kiemelkedően fontos a mezőgazdasági vállalkozások és az ál-
taluk megtermelt termékek védelme és segítése. 

2. ábra: Mezőgazdasági vállalkozások aránya a vállalati 
/vállalkozói szférában
Forrás: KSH adatai alapján saját szerkesztés

Fejlesztési lehetőségek a sertéságazatban
Az Európai Uniós csatlakozás óta számtalanszor lehetett 
hallani, hogy a támogatások által a magyar mezőgazda-
ság támogatása megnövekszik. Valóban számtalan pályá-
zati lehetősséggel lehetett találkozni az első két pályázati  
ciklusban, azonban a mezőgazdaság – és különösen a sertés-
tenyésztés terén – nem hogy jelentősebb fejlődés nem mu-
tatkozott, hanem még a korábbi eredményeket sem sikerült 
produkálni. 

Jelenleg Magyarországon nem igazán találhatóak már meg a 
fejlesztési programok a sertéstenyésztést illetően. 
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Az egyik lehetőség a Vidékfejlesztési Program keretein belül 
2016 elején meghirdetett nyílt európai uniós támogatás igény-
bevétele volt, tenyész- és hízótelep építésére és felújításra. 
Ebből a támogatásból a legnagyobb sertéshizlaldával, vágóhíd-
dal és sertéshús értékesítéssel foglalkozó Bonafarm Csoport is 
igyekezett kivenni a részét.  A Bonafarm segíteni kívánja jelen-
legi és leendő partnereit a fejlesztési elképzeléseik kialakítá-
sában, a finanszírozás megszervezésében és a források meg-
szerzésére irányuló pályázatok elkészítésében, benyújtásában. 
Tehát úgy is mondhatnánk, hogy a Bonafarm felismervén a je-
lenlegi helyzetet és annak mihamarabbi javítását, megpróbálja 
átvenni az érdekképviseletektől és a kormányzattól a sertésá-
gazat elősegítését. 

A Bonafarm Csoport közel 130 sertéstenyésztő- és hizlaló 
gazdával áll szerződéses kapcsolatban a koca- és hízóintegrá-
ciós rendszer keretei között, és partnereink számát igyekeznek 
tovább bővíteni. Ezzel is megteremtve azt, hogy a régi időkhöz 
hasonlóan megteremtsék a sertéságazat koncentráltságát. 
Az integráció során folyamatos szaktanácsadás mellett a gaz-
dák által előállított hízóalapanyag felvásárlását is garantálja a 
Bonafarm, a Vidékfejlesztési Program által meghirdetett pá-
lyázatok kapcsán pedig aktívan segíteni igyekszik az érdeklődő 
sertéstenyésztő- és hizlaló gazdákat. Természetesen ezzel nem 
társadalmi szerepvállalásukat igyekeznek erősíteni, hanem 
gazdasági hatékonyságukat. Azonban napjainkban sajnálatos 
módon muszáj egy ilyen nagyvállalatnak felvállalnia ezt a sze-
repet, másképp a sertéságazat helyzete tovább fog már rövid-
távon romolni, ami a Bonafarm esetében kapacitás-kihaszná-
latlansághoz vezetne.
A Bonafarm a sertéstenyésztők, illetve a partnereik részére az 
alábbi fejlesztési alternatívákat javasolja, amelyhez a Vidékfej-
lesztési Program keretében vissza nem térítendő támogatás 
vehető igénybe:

•	 Új hízótelep építése esetén érdemes 1 000 férő-
helyes (2×500 férőhely) blokkokban gondolkod-
ni. Ezzel a mennyiséggel mind a logisztikai, mind a 
fenntartási költségek terén optimális eredmények 
érhetőek el. Egy modern etetés- és szellőzéstech-
nológiával ellátott lagúnás hízótelep esetén férőhe-
lyenként 170 000 Ft induló beruházással lehet ter-
vezni. Egy új telepen könnyedén elérhető a 2,9 kg 
alatti fajlagos takarmány-felhasználás, a minimum 
2,5-ös éves turnusszám, illetve a 2% alatti elhullás.  
A telepek megtérülési számításai nagymértékben füg-
genek az 50%-os EU-s finanszírozás feletti beruházási 
összeg forrásától, vagyis attól, hogy milyen arányban 
oszlik meg a bankhitel és a saját forrás.

•	 Hízótelep felújítás esetén is javasolt az 1 000 férő-
helyes blokkok kiépítése, azonban ez már a jelenlegi 
férőhelyek kiegészítésével is megvalósítható. Felújítás 
esetén az etető, a szellőző- és a trágyakijuttató rend-
szerek technológiai újítása elengedhetetlen ahhoz, 
hogy jelentős naturális eredményjavulás következzen 
be. Ezekben az esetekben a meglévő infrastruktúra fel-
mérése után van lehetőség megtervezni a beruházás 
költségvetését.

•	 Kocatelep építés és felújítás esetén csak az egyéni 
igények és lehetőségek ismeretében lehetséges a be-
ruházási tervek és a pályázat előkészítése. Ebben az 
esetben is a pályázandó támogatás célja, egy modern 
technológiával felszerelt telep létrehozása, amely a 
megfelelő naturális mutatókat tudja produkálni a jó 
minőségű végtermék előállítása mellett.

Összefoglalás
A bemutatott információk alapján látható, hogy a sertéságazat 
résztvevőit jelenleg igencsak nem tartja össze egyetlen egy szer-
vezet sem, így a Bonafarm felvállalta a fejlődés érdekében ezt 
a szerepet. A Magyar Állam folyamatosan közzétesz pályázati 
lehetőségeket, azonban ezek vagy még megnyitásra sem kerül-
nek, vagy a megnyitást követően rövid időn belül lezárnak. 

Összességében elmondható, hogy napjainkban a kisterme-
lőknek gyakorlatilag semmi lehetősége nincs arra, hogy fej-
lesztéseihez, beruházásaihoz segítséget, támogatást kapjon. A 
közép- és nagytermelők valamivel jobb helyzetben vannak, de 
még az ő fejlesztési lehetőségeik is igen szűkösek, hacsak nem 
önerőből oldják meg a dolgot, ami nem igazán jellemző, hogy 
meg tudnák tenni. 

Gáncsos Péter
Csipkés Margit




