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• A mai előadás csak egy rövid összefoglaló lesz a magyar állattenyésztés, és 
benne a baromfiágazat helyzetéről.

• A magas takarmányárak felvetik a kérdést, a magyar állattenyésztés 
versenyképességéről.

• A baromfiszektor problémáin keresztül fogom körbejárni   a verseny-
képességgel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, koncentrálva a kitörési 
lehetőségekre.

Előzmények:

Az 1968-as új gazdasági mechanizmus keretei a magyar agrárium és 
élelmiszeripar számára biztosítottak gyors fejlődési lehetőséget. 

Ez a fejlődési folyamat 1980-1982-ig töretlen volt. 

A kedvezőtlen gazdasági folyamatok jelei a 80-as évek elejétől már éreztették 
hatásukat, a tőkeigényes állattenyésztési ágazatban a válság jelei már ekkor 
megmutatkoztak. Később a válság elmélyült.
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Előzmények….. Szabad verseny, szabad káosz?!?

A magyar agrárpolitikát a rendszerváltozás pillanatától kezdve, a 
szakmai szempontok helyett a politikai érdekek irányították, sajnos 
rossz irányba. 

Az a liberális álláspont, amely a piacoknak korlátlan szerepet szánt az 
erőforrások elosztásában és a tevékenység jutalmazásában, hibás 
döntésnek bizonyult. 

A Magyarországra beszabadult Ny-európai tőke, elsősorban a piacok 
megszerzésére koncentrált, a termelési kapacitások nagy részét 
leépítette, vagy áttelepítette a térség más országaiba. Lásd: cukoripar, 
növényolaj ipar, konzervipar, édességipar.

A Magyarországra érkező tőkével szemben nem fogalmazódtak meg 
szakmai és stratégiai elvárások, így ez a tőke nem építő, hanem 
piacromboló és erőforrás felélő tőke volt.
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Hibás gazdaságpolitikai irány:

A rendszerváltozással nemcsak új politikai és gazdasági struktúrát 
alkottunk, hanem sok hamis illúziót is. 

Egyike ezeknek az  illúzióknak pedig, a jóléti állam illúziója volt. Ma 
már látszik, hogy megszületése pillanatában is egy koraszülött 
jóléti állam volt Magyarországon. 

A következő illúzió pedig az volt, hogy teljesítmény nélkül is lehet 
jóléti államot működtetni. Ma már tisztában vagyunk ennek a hamis 
illúziónak a tarthatatlanságával. 

A harmadik illúzió pedig az volt, hogy korszerű tudás nélkül is lehet 
fejlődni, sőt versenyképesnek maradni.
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POZICIONÁLÁS – A baromfi ágazatban

Kérdések: Válaszok:
Hol vagyunk? - Az Európai Unióban vagyunk! Ez már egy nagy 

globális piac.

Mi jellemzi az EU élelmiszeripari - A magyar élelmiszer gazdaság szükségszerűen 
gazdaságát? betagozódik a regionális munkamegosztásba.

- A szakosodás és a vezető nagy cégek globális 
terjeszkedése elkerülhetetlen.

Milyen a megítélésünk - Alacsony és korszerűtlen a tudásszintünk.
Ny-Európában? - Nehezen motiválható a magyar munkaerő. (fizikai és

vezető  állományra egyaránt igaz)
/Külföldi vevőink és szállítóink - Rövid távú és érdekalapú a gondolkodásunk!
véleménye/ - „Földrajzilag Európához tartozunk –

Értékrendünkben viszont nem”

/Ez Henry Van Dungen – holland tanácsadónk 
véleménye/
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Humánerő…. Szakmai tudás, managment képességek

A legsúlyosabb megállapításokat ebben a kérdésben kell 
megfogalmazni.
Szakmai tudásunk elavult, 10-15 évvel ezelőtti színvonalat képvisel. 
Hiányoznak azok a tudásközpontok, ahonnan a korszerű tudást be 
lehetne szerezni, különös tekintettel a mindennapok gyakorlatára
vonatkozóan.
Ezért ezt a tudást és innovációt meg kell venni Ny-Európából, vagy el 
kell oda utazni, és megtanulni. Lásd: néhány fontosabb mutató szám

• Salmonella helyzetünk Európában
• Termelési mutatók a brojler és sertés hízlalásban
• Magas energiafelhasználási mutatók
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Fejlődés, vagy látványos stagnálás

Kérdések:

• Mi az, ami az elmúlt 
10 évben 
látványosan 
fejlődött?

Válaszok:… A teljesség igénye nélkül!

• Látványos fejlődés – esetenként 
túlfejlődés – a szántóföldi 
növénytermesztés munka és erőgép 
állományában.

• A termelési és a gazdasági informatikai 
feltételek (hardver és szoftver)

• Az agrár felsőoktatás infrastrukturális 
háttere (épületek és informatikai háttér 
minősége, mennyisége)

• A korszerű tudáshoz való hozzáférés 
lehetősége (utazások, külföldi képzések, 
nagy sebességű internet)

• A szürke és feketegazdaság térnyerése.
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Kérdés:

• Mi az, ami nem 
fejlődött az elmúlt 
10 évben?

Válaszok:

• A szakmai tudásunk színvonala.
Szakmai tudásunk nem tartott lépést 
az EU-s versenytársainkkal. 
(még a Visegrádi országokkal sem)

• Az innovációs képességünk, amely 
igen alacsony.

• Komplex, a térségi adottságokhoz 
igazodó agrár-stratégia hiánya.

• Párbeszéd a szakmai szervezetek 
és a közhatalom képviselői között.

• Az önkritikus gondolkodás
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Kérdés:

• Hogyan erősítsük
meg az agrárium 
humán tőkéjét?

Válaszok: ….. A teljesség igénye nélkül!

• Létre kell hozni azokat a tudáscentrumokat, 
amelyek képesek lesznek a szakmai alapok 
megteremtésére, a korszerű ismeret anyagok 
eljuttatására a gyakorlat szintjére.

• A gyakorlati életre felkészítő oktatási programok 
elindítása. Salmonella képzés,állatjóléti oktatás

• A középfokú szakképzési rendszer beindítása.
• Vevő és partnertalálkozók, új termék és ismeret 

átadási céllal.
• Valódi innováció – olyan, amit a piac is 

visszaigazol.

Igazi, őszinte párbeszéddel a versenyképes agráriumért 
és a versenyképes állattenyésztésért!
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Versenyhátrányok a magyar baromfivertikumban
Genetika tíz évvel a hazai átlagos tartástechnológia előtt halad

Állategészségügyi problémák, hazai állomány magas salmonella-fertőzöttsége
(a problémával indokolt szembenézni)

Hitelfelvétel nehézsége: idegen tőke kamata nagyon magas
Fekete- és szürkegazdaság hátráltatja a koncentrációt

Illegális húskereskedelem  árversenye nehezíti a legális feldolgozók helyzetét

Vagyonvédelem növekvő költséget jelent
Hatósági díjak magasak (állatorvos, húsvizsgálat, stb.)
Elaprózódott feldolgozóipari struktúra, de néhány külföldi 
tulajdonos kivételével magyar kézben maradt, ugyanakkor az 
elavult technológia és alacsony kapacitás-kihasználtság problémát jelent
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KÖSZÖNÖM  A  FIGYELMET !KÖSZÖNÖM  A  FIGYELMET !
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