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Bevezető 
A 2012. júniusi adatok a szarvasmarhák számának további növekedését 
mutatják. A sertésállomány 2009 decembere óta tartó folyamatos csök-
kenése továbbra sem állt meg, a tenyésztési kedv visszaesését jelzi a 
vemhes kocák számának további fogyása is. A juhok száma a néhány éve 
tartó csökkenés után június elejére némi növekedést mutat, de így sem 
haladja meg az 1,2 milliót. A baromfifélék állománya csökkent az előző év 
júniusához képest. 

Szarvasmarha-állomány
A szarvasmarhák száma 2012. június 1-jén 733 ezer volt, az előző év 
júniusa óta 41, míg a 2011. decemberi összeírás óta 39 ezerrel lett több. 
A növekedés elsősorban a mezőgazdasági támogatási rendszer kedvező 
irányú változásának és a vágómarha piaci ár növekedésének köszönhető. 
A tehénállomány (335 ezer) egy év alatt 8 ezerrel gyarapodott. 
A szarvasmarha-állomány tíz év alatt (779 ezerről) 46 ezerrel (6 százalék-
kal) mérséklődött. A tehenek száma 33 ezerrel (9 százalékkal) csökkent 
2002 óta.
A szarvasmarha-állomány 63 százalékát gazdasági szervezetek, 37 szá-
zalékát egyéni gazdaságok tartják. Ez a megoszlási arány az elmúlt 
évekhez képest az egyéni gazdaságok kismértékű térnyerését mutatja 
(2010-ben 66 és 34 százalék volt). A 2000-es években a gazdálkodási 
formánkénti megoszlás kétharmad-egyharmad aránya lényegében nem 
változott.

Egy év alatt a szarvasmarha-állomány a gazdasági szervezeteknél 21, míg 
az egyéni gazdaságoknál 20 ezerrel nőtt. A gazdasági szervezetek által 
tartott tehenek száma 8 ezerrel több, az egyéni gazdaságoké pedig ezerrel 
kevesebb az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
A tejhasznú tehenek száma az elmúlt egy év során a gazdasági szerveze-
teknél 8 ezerrel gyarapodott, az egyéni gazdaságoknál 10 ezerrel csök-
kent; a húshasznú tehénállomány az előbbi gazdálkodási forma esetében 
ezerrel, utóbbinál 3 ezerrel nőtt. A húshasznú tehenek száma az elmúlt 3 
évben összességében 15 ezerrel emelkedett.
A tehénállomány pótlására szánt előhasi üszők állománya 2011 júniusa 
óta lényegében nem változott. Az egy évesnél fiatalabb szarvasmarhák 
száma 17, az 1–2 éves nőivarúaké pedig 5 ezerrel volt több az egy évvel 
korábbinál.
2011 júniusa óta a szarvasmarhát tartó gazdasági szervezetek száma 3, 
az egyéni gazdaságoké 1 százalékkal nőtt, a tehenet tartó gazdasági szer-
vezetek száma 3 százalékkal nőtt, az egyéni gazdaságoké 3 százalékkal 
csökkent.
Egy év alatt a gazdasági szervezeteknél 469-re (2 százalékkal), az egyéni 
gazdaságoknál 13-ra (7 százalékkal) nőtt az egy gazdaságra jutó szarvas-
marhák száma.
A vágómarha felvásárlási ára 2012 első 5 hónapjában 7, a tehéntejé 6 
százalékkal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában. A szar-
vasmarhatáp értékesítési ára 2012 első negyedévében lényegében nem 
változott az egy évvel korábbihoz képest.
2012. január és május között a felvásárolt vágómarhák száma az egy 
évvel korábbinál 47, ebből a vágóborjaké 32 százalékkal kevesebb volt. 
Tehéntejből 10 százalékkal többet vásároltak fel, mint az előző év azonos 
időszakában. 

1. tábla

A szarvasmarha- és tehénállomány júniusi alakulása

Év

Szarvasmarha Ebből: tehén

össze-
sen

változás az előző 
évhez képest

össze-
sen

változás az előző 
évhez képest

ezer darab % ezer darab %

2009 703 4 0,6 320 -5 -1,5

2010 706 3 0,4 315 -5 -1,6

2011 692 -14 -2,0 327 12 3,8

2012 733 41 5,9 335 8 2,4
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1. ábra
A szarvasmarha- és tehénállomány alakulása*

2. tábla
A szarvasmarha-állomány júniusi alakulása 
gazdálkodási formák szerint

Év

Gazdasági 
szervezetek

Egyéni
gazdaságok

Változás az előző évhez 
képest, %

szarvasmarha-állománya, 
ezer darab

a gazdasági 
szerveze-

teknél

az egyéni 
gazdasá-

goknál
2009 467 236 -1,1 4,4
2010 463 243 -0,9 3,0

2011 443 249 -4,3 2,5

2012 464 269 4,7 8,0

Sertésállomány
A sertések száma az elmúlt hat hónap alatt 4 százalékkal csökkent, számuk 
június 1-jén nem érte el a 3 millió darabot. Az állomány az egy évvel koráb-
binál 229 ezerrel (7 százalékkal) volt kevesebb. A csökkenés a külföldről 
behozott sertéshús mennyiségének növekedésével és a magas takarmány-
árak együttes hatásával magyarázható. Az anyakocák száma (205 ezer) egy 
év alatt 15 ezerrel csökkent.
A sertések száma az elmúlt tíz évben 3 és 5,3 millió között változott; 2008 
decembere óta 3,5 millió alatti. 
A sertésállomány 72 százalékát gazdasági szervezetek, 28 százalékát egyé-
ni gazdaságok tartják. Ugyanez a megoszlás egy és két évvel ezelőtt 70 és 
30 százalék volt.  Az 1990-es évek elején még többségben lévő háztáji tartás 
évről évre háttérbe szorul: 2009 júniusa óta a háztartásokban tartott serté-
sek száma egymillió alá csökkent.
A gazdasági szervezetek sertésállománya az elmúlt 12 hónap alatt 102 
ezerrel (5 százalékkal), az egyéni gazdaságoké 127 ezerrel (14 százalékkal) 
fogyott. Az anyakocák száma 2011 júniusa óta a gazdasági szervezeteknél 
7, míg az egyéni gazdaságoknál 9 ezerrel csökkent.
A sertésállomány összetétele az év folyamán szezonálisan változik: a malac- 
és a süldőállomány aránya a nyári időszakra emelkedik (2011. december és 
2012. június között előbbié 23-ról 25-re, utóbbié 23-ről 26 százalékra nőtt), 
ezzel szemben a hízósertések aránya csökken: 2011. december és 2012. 
június között 45-ről 39 százalékra mérséklődött. 
A sertésállomány kor, ivar, illetve hasznosítási irány szerinti összetételét 
tekintve egy év alatt a süldők száma 6, a malacoké 11 százalékkal csökkent. 
2011 júniusa óta csak az előhasi kocák száma nőtt (5 százalékkal); a hízó-
sertések száma 6, az üres kocáké 11, a vemhes kocáké és a szűz kocasül-
dőké 5 százalékkal mérséklődött.
A 2012. június 1-jén sertést tartó gazdasági szervezetek száma 6, az egyéni 

gazdaságoké pedig 12 százalékkal mérséklődött az előző évinél. Egy év alatt 
az anyakocát tartó gazdasági szervezetek száma 8, az egyéni gazdaságoké 15 
százalékkal csökkent. Az egy gazdaságra jutó sertéslétszám a gazdasági szer-
vezeteknél nőtt, és meghaladta a 4500-at; ugyanakkor az egyéni gazdaságok-
nál nem változott, a mutatószám értéke alig haladta meg az 5 darabot.
A vágósertés felvásárlási ára az év első 5 hónapjában 23, a vágómalacé  
46, míg a vágósüldőé 24 százalékkal emelkedett, 2011 azonos időszakához 
képest. A sertéstáp értékesítési ára 2012 első 5 hónapjában 2 százalékkal 
magasabb volt az egy évvel korábbinál.
2012. január és május között 63 ezer darabbal (4 százalékkal) több vágóser-
tést vásároltak fel, mint az előző év azonos időszakában. Ez idő alatt 51 
százalékkal csökkent a vágómalac és a vágósüldő felvásárlása. A felvásárolt 
felnőtt vágósertések átlagsúlya 112,7 kg/darab volt.
2012 első 5 hónapjában a piaci átlagárak növekedtek 2011 azonos idősza-
kához képest: a malac és süldő ára 39, illetve 31, a hízósertésé 29 százalék-
kal lett magasabb.

3. tábla
A sertés- és anyakoca-állomány júniusi alakulása

Év

Sertés Ebből: anyakoca
össze-

sen
változás az előző 

évhez képest
össze-

sen
változás az előző 

évhez képest
ezer darab % ezer darab %

2009 3 181 -502 -13,6 225 -25 -10,0

2010 3 208 27 0,8 228 3 1,3

2011 3 142 -66 -2,1 220 -8 -3,5

2012 2 913 -229 -7,3 205 -15 -6,8

2. ábra
A sertés- és anyakoca-állomány alakulása, ezer db*

4. tábla
A sertésállomány júniusi alakulása gazdálkodási 
formák szerint

Év

Gazdasági 
szervezetek

Egyéni
gazdaságok

Változás az előző évhez 
képest, %

sertésállománya, ezer darab
a gazdasági 
szerveze-

teknél

az egyéni 
gazdasá-

goknál
2009 2 187 994 -11,0 -18,9

2010 2 231 977 2,0 -1,7

2011 2 212 930 -0,9 -4,8

2012 2 110 803 -4,6 -13,7
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*Itt és a további ábrákban: a június és december 1-jei állatszámlálások adatai szerint.
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3. ábra
A sertésállomány összetétele 

Baromfiállomány
A baromfifélék tartására jellemző a gazdaságméretet el nem érő háztartások 
jelentős aránya. A kiadvány következő részében emiatt a háztartások adata-
it is az egyéni gazdaságokéval együtt mutatjuk be.

Tyúkállomány
A tyúkok száma júniusban 35 millió, 3,3 millióval (9 százalékkal) kevesebb 
volt az egy évvel korábbinál. A 2011. december 1-jeihez viszonyítva az 
állomány 1,8 millióval (6 százalékkal) növekedett. A 10,3 milliós tojóállo-
mány az egy évvel korábbinál 496 ezerrel (5 százalékkal), a hat hónappal 
ezelőttinél 1,5 millióval (13 százalékkal) volt kevesebb. 
A tyúkállomány 56 százalékát a gazdasági szervezetek, 44 százalékát az 
egyéni gazdaságok tartották 2012 júniusában, mely arány a megelőző év 
júniusában 54–46 volt. A 2011. decemberi összeírás alkalmával a megosz-
lás 66–34 százalék volt.
Egy év alatt a gazdasági szervezetek tyúkállománya 1,1 millióval, az egyéni 
gazdaságoké 2,2 millióval visszaesett. A gazdasági szervezetek tojóállomá-
nya 195 ezerrel (4 százalékkal), az egyéni gazdaságoké közel 300 ezerrel 
(5 százalékkal) volt kevesebb az egy évvel korábbinál.
Tyúkot 542 ezer háztartásban tartottak, melyből 368 ezer tekinthető egyéni gaz-
daságnak. 2012 júniusában a tyúktartó gazdasági szervezetek száma 296 volt.
2012 első 5 hónapjában a vágótyúkok felvásárlási ára 6 százalékkal, a 
tyúktojásé 72 százalékkal volt magasabb, mint 2011 azonos időszakában. A 
takarmánykeverékek értékesítési árai közül 2012 első negyedévében a 
jérce- és tojótáp ára közel 2 százalékkal alacsonyabb, míg a brojlertáp 
4 százalékkal magasabb volt a 2011. azonos időszakinál.
2012. január és május között közel 30 százalékkal több vágótyúkot vásárol-
tak fel, mint egy évvel korábban.
Az élő csirke piaci átlagára 2012 első 5 hónapjában 21 százalékkal alacso-
nyabb, az élő tyúké 5, a tyúktojásé 46 százalékkal magasabb volt az előző 
év  azonos időszakinál.

5. tábla
A tyúk- és tojóállomány júniusi alakulása

Év

Tyúk Ebből: tojó
össze-

sen
változás az előző 

évhez képest
össze-

sen
változás az előző 

évhez képest
ezer darab % ezer darab %

2009 38 547 942 2,5 11 994 -1 574 -11,6

2010 39 428 881 2,3 12 005 11 0,1

2011 37 947 -1 481 -3,8 10 764 -1 241 -103

2012 34 692 -3 255 -8,6 10 268 -496 -4,7

4. ábra
A tyúk- és tojóállomány alakulása*

6. tábla
A tyúkállomány júniusi alakulása gazdálkodási 
formák szerint

Év

Gazdasági 
szervezetek

Egyéni 
gazdaságok

Változás az előző évhez 
képest, %

tyúkállománya,
ezer darab

a gazdasági 
szerveze-

teknél

az egyéni 
gazdasá-

goknál
2009 18 342 20 205 3,6 1,6

2010 19 933 19 494 8,7 -3,5

2011 20 640 17 308 3,5 -11,2

2012 19 568 15 124 -5,2 -12,6

Lúd-, kacsa- és pulykaállomány
A lúdállomány 2012. június 1-jén 3,3 millió volt, 225 ezerrel (6 százalékkal) 
kevesebb, mint egy évvel korábban. A kacsaállomány 4,5 millió 774 ezerrel 
(15 százalékkal) kevesebb, a pulykaállomány több mint 3 millió, 72 ezerrel 
(2 százalékkal) csökkent az egy évvel korábbihoz képest.
A lúdállomány 42, a kacsaállomány 53, míg a pulykaállomány 13 százalékát 
tartották 2012 júniusában az egyéni gazdaságok. 
Ludat 31, kacsát 94, pulykát 18 ezer háztartásban tartottak, melyből 22, 65, 
illetve közel 12 ezer tekinthető egyéni gazdaságnak. 2012 júniusában 82 
gazdasági szervezet tartott ludat, 66 kacsát, illetve 106 pulykát.
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5. ábra
A vágótyúk, a takarmánykukorica és az étkezési tyúktojás 
felvásárlási árának alakulása 2011. május–2012. május 
(2011. május = 100%)
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2012 első 5 hónapjában a vágólúd felvásárlási ára 9, a vágókacsáé 2, a 
vágópulykáé 9 százalékkal nőtt 2011 azonos időszakához képest. A tápok 
értékesítési árai közül 2012 első negyedévében a lúdtáp ára 5, a kacsatápé 
6 százalékkal kisebb, míg a pulykatápé 7 százalékkal magasabb volt az egy 
évvel korábbinál.
2012 első 5 hónapjában a felvásárolt mennyiség vágólúdból 469 ezer 
darabbal (46 százalékkal), vágókacsából 863 ezerrel (11 százalékkal), vágó-
pulykából 75 ezerrel (2 százalékkal) nőtt 2011 azonos időszakához viszo-
nyítva.
2012. január és május között az élő lúd piaci átlagára 17 százalékkal ala-
csonyabb, az élő kacsáé 5, az élő pulykáé pedig 19 százalékkal volt maga-
sabb, mint 2011 azonos időszakában.

7. tábla
A lúd-, kacsa- és pulykaállomány júniusi alakulása

Év
Lúd- Kacsa- Pulyka- Változás az előző 

évhez képest, %
állomány, ezer darab lúd kacsa pulyka

2009 3 007 4 164 3 572 9,4 25,4 -13,6

2010 3 028 5 547 3 637 0,7 33,2 1,8

2011 3 558 5 294 3 222 17,5 -4,6 -11,4

2012 3 333 4 520 3 150 -6,3 -14,6 -2,2

6. ábra
A vágólúd, vágókacsa, vágópulyka és a takarmánykukorica felvá-
sárlási árának alakulása 2011. május–2012. május
(2011. május = 100%)

Juhállomány
A juhállomány 2012. június 1-jén 1,2 millió, az anyajuhok száma 839 ezer 
volt. A juhok száma 18 ezerrel, az anyajuhoké 11 ezerrel volt több a 2011. 
júniusinál.
Egy év alatt a gazdasági szervezetek juhállománya 18 ezerrel növekedett, 
az egyéni gazdaságoké alig változott, a gazdasági szervezetek anyajuhál-
lománya 9, az egyéni gazdaságoké 2 ezerrel növekedett.
A juhállomány 86 százalékát egyéni gazdaságok, 14 százalékát gazdasági 
szervezetek tartják, amely arány az utóbbi 10 évben nem változott. Az 
egyéni gazdaságok által tartott juhok száma 2003 óta egymillió feletti. 
A juhot tartó gazdasági szervezetek és egyéni gazdaságok száma egy év 
alatt alig változott, számuk 395 darab, illetve közel 31,8 ezer volt. Az átla-
gos juhállomány a gazdasági szervezeteknél 400, míg az egyéni gazdasá-
goknál 32.
2012 első 5 hónapjában az előző év azonos időszakához viszonyítva a 
vágójuh felvásárlási ára 7, a juhtejé 1 százalékkal emelkedett. Január és 

május között 8 százalékkal kevesebb vágójuhot vásároltak fel, mint 2011 
azonos időszakában. A tápok értékesítési ára emelkedett, 2012 első 5 
hónapjában a báránynevelő és -hízlaló táp ára 7, a juhtápé 6 százalékkal 
magasabb volt az egy évvel azelőttinél.

8. tábla
A juh- és anyajuhállomány júniusi alakulása

Év

Juh Ebből: anyajuh
össze-

sen
változás az előző 

évhez képest
össze-

sen
változás az előző 

évhez képest
ezer darab % ezer darab %

2009 1 292 5 0,4 984 -15 -1,5
2010 1 204 -88 -6,8 864 -120 -12,2

2011 1 150 -54 -4,5 828 -36 -4,2

2012 1 168 18 1,6 839 11 1,3

7. ábra

A juh- és anyajuhállomány alakulása*

9. tábla

A juhállomány júniusi alakulása gazdálkodási formák szerint

Év

Gazdasági 
szervezetek

Egyéni 
gazdaságok

Változás az előző évhez 
képest, %

juhállománya, ezer darab
a gazdasági 
szerveze-

teknél

az egyéni 
gazdasá-

goknál

2009 166 1 125 -7,3 1,5

2010 162 1 042 -2,4 -7,4

2011 140 1 010 -13,6 -3,0

2012 158 1 010 12,9 0,0

Egyéb állatfajok
2012. június 1-jén az ország ló és kancaállománya gyakorlatilag megegye-
zik az egy évvel korábbi értékkel 77 ezer, illetve 41 ezer. 
A kecskeállomány június elején 88 ezer, 3 ezerrel kevesebb az egy évvel 
korábbinál.
A 1,1 milliós házinyúlállomány 106 ezerrel haladta meg az egy évvel 
korábbit.
A vágógalambok száma 226 ezer, a méhcsaládoké 753 ezer volt.
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10. tábla
Egyéb állatfajok júniusi állománya

(ezer darab)

Év Ló Ebből: 
kanca

Kecs-
ke

Ebből: 
anya-
kec-
ske

Házi-
nyúl

Ebből: 
anya-
nyúl

Vágó-
ga-

lamb

Méh-
család

2009 60 32 68 36 969 146 406 461

2010 68 35 92 49 1 012 127 338 597

2011 77 41 91 46 999 124 271 679

2012 77 41 88 44 1 105 132 226 753

Takarmányárak
2012 első 5 hónapjában a takarmányozásra használt gabonák felvásárlási 
ára csökkent 2011 azonos időszakához viszonyítva. A takarmánybúza felvá-
sárlási ára 14, a takarmányárpáé és takarmánykukoricáé egyaránt 7 száza-
lékkal volt alacsonyabb.

További információk, adatok (linkek):
Módszertan
Táblázatok

Elérhetõségek:
Gabriella.Jakubecz@ksh.hu Telefon: (+36-1) 345-6411

Információszolgálat: Telefon: (+36-1) 345-6789
www.ksh.hu
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