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Világ- és európai piaci tendenciák

A sertéshús globális termelése 101 millió tonna 
körül alakult 2011-ben, 1,5 százalékkal csökkent az 
előző évihez képest, a magas takarmányárak miatt 
növekvő inputköltségek és az állatbetegségek miatt 
(USDA, 2011c). 

A világtermelés csaknem felét adó Kína kibocsá-
tása, az előző évek növekedése után, több mint 3 szá-
zalékkal csökkent tavaly, így termelése nem érte el az 
50 millió tonnát. Ezt elsősorban az anyakoca-támoga-
tás megszűntetése és az állat-egészségügyi problémák 
(száj- és körömfájás járvány, kéknyelv-betegség) okoz-
ták. Dél-Koreában a száj- és körömfájás járvány miatt 
az állomány csaknem harmadát kellett kivágni a 2011. 
év elején, ezért 25 százalékkal kevesebb sertéshúst állí-
tottak elő. Japánban a szökőár, földrengés elsősorban 
az ország azon részeit érintette, ahol a sertésállomány 
körülbelül 40 százalékát tartják. A közvetlen veszte-
ségek és az alacsonyabb vágósúlyok miatt az ország 
sertéshús-termelése 3 százalékkal csökkent 2011-ben.

Az USA-ban 1 százalékkal 10,3 millió tonnára 
növekedett a sertéshústermelés 2011-ben. Brazília 
kibocsátása 1 százalékkal nőtt (3,2 millió tonnára) a 
sertéshús iránti rendkívül élénk belpiaci kereslet miatt. 
Oroszország sertéshústermelése – a beruházások 
ellenére – a vártnál kisebb mértékben, 2 százalékkal 
1,96 millió tonnára nőtt 2011-ben, az afrikai sertéspes-
tis terjedése és a magas takarmányárak miatt. Oroszor-
szágban az új támogatási csomagok növelik a befekte-
tési kedvet a szektorban, ezért bővülhet a kibocsátás is. 
Az Európai Bizottság becslése szerint a Közösségben 
1,7 százalékkal csaknem 23 millió tonnára nőtt a ser-
téshús kibocsátása 2011-ben. 

A sertéshús globális kereskedelme elsősorban 
Ázsia keresletének élénkülése miatt jelentősen bővült, 
és meghaladta a 6 millió tonnát 2011-ben. A globális 
sertéshúsimport 7 százalékkal, az export 9 százalékkal 
nőtt.

A legnagyobb sertéshús-exportőr az USA, az EU, 
Kanada és Brazília voltak 2011-ben ugyanúgy, mint 
egy esztendővel korábban. A termelés bővülése, az 
erős külpiaci kereslet és a dollár gyengülése miatt az 
USA 17 százalékkal több sertéshúst (2,25 millió tonna) 
értékesített a nemzetközi piacon. Az EU sertéshúskivi-
tele a termelés növekedése, továbbá az élénk külpiaci 

kereslet hatására 13 százalékkal 2,1 millió tonnára nőtt 
2011-ben az előző évihez képest. Az export 27 száza-
léka az oroszországi piacra került, emellett jelentős volt 
még az ázsiai piac részesedése is. Brazília a rendkívül 
élénk belpiaci kereslet miatt 4,5 százalékkal kevesebb 
sertéshúst adott el a külpiacokon 2011-ben, mint egy 
évvel korábban (ABIPECS, 2011). Brazília exportját 
nehezítette, hogy Oroszország 2011. június 15-étől 
felfüggesztette a Parana, Rio Grande do Sul és Mato 
Grosso államokból származó sertéshús importját.

A legnagyobb mértékben Dél-Korea sertéshúsim-
portja nőtt, az előzőekben említett okok miatt. Japán a 
2010. évinél több, 1,2 millió tonna sertéshúst vásárolt 
tavaly a nemzetközi piacon, mivel sertéshústermelése 
nagyobb mértékben csökkent, mint a sertéshúsfo-
gyasztása. Oroszország csaknem 6 százalékkal több, 
míg Mexikó 8 százalékkal kevesebb sertéshúst impor-
tált 2011-ben, mint az előző évben. 

Az USDA (2011c) szerint a sertéshús globális terme-
lése 2 százalékkal bővülhet 2012-ben. Kína sertéshús-
kibocsátása 3,5 százalékkal emelkedhet. Az állomány 
visszaállítása folyamatban van, de a magas árak és a 
kormány által nyújtott támogatások ellenére sem fogja 
elérni a sertéslétszám a járványok előtti szintet. Dél-
Koreában csaknem annyi sertéshúst állíthatnak elő, 
mint a 2010. évi száj- és körömfájás járvány előtti idő-
szakban. A magas élősertés- és sertéshúsárak az állo-
mány gyors helyreállítására ösztönzik a termelőket. 
Brazíliában az élénk belpiaci kereslet miatt 2 százalék 
körüli növekedés várható. Az EU Bizottság szakértői a 
Közösségben a termelés kismértékű csökkenését való-
színűsítik az idén.

A globális sertéshúsexport számottevő változá-
sára nem számítanak az elemzők 2012-ben. Az EU és 
Brazília várhatóan kevesebb sertéshúst ad el a világ-
piacon, míg az USA kivitele bővülhet. A globális ser-
téshúsimport közel 4 százalékkal mérséklődhet, mivel 
Oroszország 30 százalékkal csökkenti az importkvó-
tát, emellett Dél-Korea is kevesebb sertéshúst vásárol a 
nemzetközi piacról. 

Az Unió sertéshústermelése 23,3 millió tonnára 
emelkedik 2020-ig. A sertéshúsexport a 2011. évi 2,1 
millió tonnáról várhatóan 1,9 millió tonnára csökken, 
de az Unió továbbra is nettő exportőr lesz. A sertéshús 
marad a legnagyobb mennyiségben fogyasztott hús-
féle, amelynek egy főre jutó fogyasztása csaknem eléri 
a 42 kilogrammot 2020-ban (EC, 2011b). 
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Magyarországi piaci tendenciák

Kínálat

Magyarország sertésállománya csökkent 2011-ben. 
A KSH adatai szerint 3,032 millió sertést tartottak az 
országban 2011. december 1-jén, ami 4,3 százalékos 
csökkenést jelentett egy év alatt. Az egyéni gazdasá-
gokban 873 ezer darab sertést számláltak, ami 5,2 szá-
zalékkal kevesebb a 2011. júniusinál, de 3 százalékkal 
több az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az anya-
koca-állomány 4,1 százalékkal 210 ezer egyedre esett 
vissza 2010 decemberéhez viszonyítva.

A sertésállomány fogyása miatt a vágóhidak a hazai 
kínálatot import alapanyaggal egészítik ki. A korábbi 
években a vágóhidak inkább az élő sertést részesítették 
előnyben a sertéshússal szemben a külföldi vásárlásaik 
során. Tavaly viszont több sertéshúst, és kevesebb élő 
sertést importáltak. A KSH adatai szerint az élősertés-
behozatal 50 százalékkal csökkent, míg a sertéshúsim-
port 15 százalékkal nőtt 2011-ben az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. Az élő sertés közel fele Hollandiából 
származott, emellett Németországból, Csehországból, 
Lengyelországból, Olaszországból és Szlovákiából is 
jelentős mennyiségű sertés érkezett. Lengyelországból 
77 százalékkal kevesebb élő sertést vásárolt Magyar-
ország. A vágóhidak és húsfeldolgozók a sertéshús 
háromnegyedét Németországból, Lengyelországból és 
Franciaországból vásárolták. 

Bel- és külpiaci értékesítés

A sertésállomány fogyása, továbbá az élősertés-
import csökkenése miatt a vágóhidak az AKI vágási 
statisztikája szerint élősúlyban kifejezve csaknem 
9 százalékkal vágtak kevesebb sertést tavaly, mint 
2010-ben. Ugyanakkor a nagyobb vágósúlyok miatt 
vágósúlyban kisebb mértékű (-7 százalék) volt a csök-
kenés.

Magyarország 4 százalékkal kevesebb sertéshúst 
adott el a nemzetközi piacon 2011-ben, mint az előző 
esztendőben (7. melléklet). A legnagyobb célpiac, 
Románia kereslete 31 százalékkal csökkent, és mér-
séklődött Japáné is (-29 százalék), ugyanakkor bővült 
az Olaszországba (+36 százalék) és Dél-Koreába (+40 
százalék) irányuló kivitel.

Az élősertés-export 12 százalékkal bővült 2011-
ben. A kivitel 40 százaléka Romániába, 30 százaléka 
Szlovákiába, 7 százaléka Ausztriába irányult. Az egy 
évvel korábbihoz képest a romániai kivitel visszaesett, 
míg a szlovákiai és az ausztriai nőtt.

Magyarország a vizsgált időszakban sertéshúsból 
nettó exportőr, élősertésből nettó importőr volt. Az 
élő sertés és sertéshús külkereskedelmének egyenlege 

forintban kifejezve pozitív maradt, és javult az előző 
évihez képest.

Az AKI PÁIR reprezentatív adatai szerint a dara-
bolt sertéshús (karaj, tarja, comb) belföldi értékesítése 
17 százalékkal, a félsertésé 9 százalékkal csökkent 
tavaly 2010. évihez képest.

A piaci árak tendenciája

Az USA-ban a szűk belpiaci kínálat, valamint az 
élénk külpiaci kereslet miatt a sertés ára dollárban kife-
jezve 20 százalékkal, forintban 13 százalékkal haladta 
meg a 2010. évi rekordszintet. Az EU-ban is emelkedett 
a sertés ára, ugyanakkor Brazíliában, Minas Gerais 
régióban brazil reálban kifejezve 3 százalékkal csök-
kent. (13. ábra). 

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a piac-
szabályozás szempontjából referenciának tekintett „E” 
kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési 
ára 1,53 euró/kg hasított hideg súly volt 2011-ben, szem-
ben az előző évi 1,4 euró/kg-mal. A 2011. év elején a 
németországi dioxinbotrány okozott bizonytalanságot 
a sertéspiacon, ami a sertés árának átmeneti csökke-
nését és a készletek felhalmozódását okozta januárban. 
A következő hónapokban az árak emelkedését segítette 
a sertéshús magántárolásának támogatása, amelynek 
keretében 143 ezer tonna sertéshúsra kötöttek szerződést 
a tagállamok, ebből Magyarország 2 555 tonnával része-
sedett. A magántárolási készletekből júniusban került a 
legnagyobb mennyiség (csaknem 53 ezer tonna) a piacra, 
ez a sertésvágás alig 2 százalékát tette ki. Júliusban már 
csak 25 ezer tonna, augusztusban pedig 35 ezer tonna 
került a piacra. A magántárolási készlet megjelenése a 
piacon nem eredményezett lényeges árváltozást.

Az Európai Bizottság adatai szerint a vágósertés ter-
melői ára 2012 első negyedévében meghaladta az egy 
évvel korábbi szintet. A második negyedévben ugyan-
akkor az előző évinél 3 százalékkal alacsonyabb árakra 
számítanak. Az USDA (2011c) a sertés árának emelke-
dését vetíti előre az idei év első félévében. Az OECD-
FAO (2011) a sertéshús világpiaci árának emelkedését 
valószínűsíti a következő években. 

A magyarországi sertésárak az előző évekhez hason-
lóan, 2011-ben is követték az uniós árak tendenciáját. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a vágósertés termelői 
ára 403 forint/kg hasított meleg súly volt 2011-ben, 12 
százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet 
(8. melléklet). A sertések ára az élénk kereslet miatt 
szeptembertől folyamatosan emelkedett, így az árak év 
végi szezonális csökkenése tavaly elmaradt. Az árnöve-
kedés irányába hatott az is, hogy a vágóhidak az import 
sertést a forintgyengülés hatására magasabb áron vásá-
rolták. 
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Tavaly a takarmány és a sertés termelői ára Magyar-
országon és az Európai Unióban egész évben magasabb 
volt, mint 2010-ben (14. ábra). Az év első félévében a 
sertéstáp ára 30-40 százalékkal haladta meg az egy 
esztendővel korábbi szintet, a sertés ára viszont lénye-
gesen kisebb mértékben emelkedett. A sertéstartók 
tehát a magas takarmányárakat nem tudták érvényesí-
teni az értékesítési árakban. A takarmány kínálatának 
bővülése árcsökkenést okozott az év második felében, 
ugyanakkor a sertés termelői ára erőteljesen emelke-
dett, ami javította az ágazat jövedelmezőségét. 

13. ábra: A sertéshús világpiaci ára
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14. ábra: A vágósertés és a sertéstáp árváltozása 2010-ben (előző év azonos hónap = 100)
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR

A sertéshús termékpálya többi fázisába is begyű-
rűzött a sertés árának emelkedése, amelynek mértéke 
kisebb volt, mint a vágósertés termelői árának válto-
zása. A félsertés feldolgozói értékesítési ára 1,6 szá-
zalékkal, a darabolt sertéshúsé (karaj, tarja, comb) 3,5 
százalékkal nőtt 2010-hez viszonyítva. A KSH adatai 
szerint a rövidkaraj fogyasztói ára 3,3 százalékkal, 
a sertéscombé 3,6 százalékkal volt magasabb, mint 
2010-ben.


