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Gyepterfiletek kfilonbozd allatfajokkal
tiirteno hasznositasinak gazdasAgossAga
Lapis Miklos — Felfoldi Janos — Koch Krisztina
Debreceni Egyetem Agrartudom6nyi Centrum, Agrkgazdas5gi es
Videldejlesztdsi Kar, Vallalatgazdasdgtani Tansz8k, Debrecen

valoban sikeres lesz-e, ezert szUkseges vizsgalni a
legelteteses allattartas kiilonbdz6 valtozatait mind
iizemi, mindpedig teehnologiai szinten.
A hazai gyepterillet (1147 ezer ha) 20-30%-a nem
tekintheto minOsegi takarmanyforrasnak, 60-70%-an
az adott feltetelek kihasznalasaval juhaszati
tevekenyseg folytathato. A fennmarado maximum
15% alkalmas esetlegesen has- es tejhasznti
szarvasmarha kulonbozo koresoportjainak tartasara.
Ugyanakkor a foldbasznalatban bekOvetkezO
valtozasok hatasara a gyepterillet varhatoan
novekedni fog, ami lehetave teszi a legelteteses
allattartas fejleszteset. Mindezek ellenere
Magyarorsthg
gyepterilleteinek
jelenlegi
kihasznaltsaga mindossze 55%-os (I. tahicizat).

oSSZEFOGLALAS
Az Eszak-Alfeldi Riigio harom gazdaseigelban vizsgeltuk a
feletlen legel6teritletek kilkinbOvi rillatfajokkal sortino
hasznosItaseinak gazdaseigossagat. A vizsgiltarba vow gazdaseigok
kdziil kert5 hirsmarhatarteissal egy pedig firberszattal foglalkozik•
At bkoniimial elemzeshez kialakitott dinamikus model segitsigevel
mindket dgazatra reszletesen megterveztiik mind naturalitikban,
mind penzertikben a sziaseges rtlfordluisokat (takarmarty,
munkaera segediLizem, befektelati es forgo eszkOzek, sib), az
elerheto hozamokat, az arbevertelt is a termelesi erteket, valamint
a realizillhato pivedehnet is kimutattuk.

SUMMARY
We examined the economic aspects of utilizing pasture areas
with different animal species in three business units in the
Northern Great Plain Region. Two of the mentioned business units
deal with beef production, the third keeps sheep. The developed
model gave us the possibility to economically evaluate the
necessary inputs (feed, labor, machinery, fix and flow assets, etc.),
the achievable yields, production value and profit for both of the
mentioned animal husbandry sectors.
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BEVEZETES
Hosszil idon at a gyepek, mint legfontosabb
takarmanyforrasok jatszottak , szerepet a haziasilott es
vadaIlatok taplalkozasaban. Evsztizadokon at Europa
sok orszagaban a gyepgazdaIkodas IegfObb
celkituzese a gazdasagilag hatekony, j6 minbsegti
szalastakarmany eloteremtese volt (Nagy et al.,
2001).
Szamos tudomanyos kbzlemeny kiemeli a
legeltetes pozitfv hatasait mind az allatra, mind a
gyepre, mint bonyolult okoszisztemara nezve. Uzemes nemzetgazdasagi szempontb61 is indokolt a
gyepteruletek mine] nagyobb hanyadanak a szakszerii
hasznositasa, mivel igy csokkenthet6 a szanto
teriiIetek takarmanytermelesre torteno lekotese,
ertekes, egeszseges, gyakran bio (okologiai)
minOsitesti elelmiszer allithato elo.
Az OkolOgiai gazdalkodas es iermekei iranti igeny
mar az 1920-as evekben formalOdott. A mindent
elsopr5 iparosites elleni tiltakozas, mozgaIom es
termesztesi mod volt egyszerre. Napjainkra az
okoIogiai gazdalkodas a vilag szinte minden tajan
megjelent. Egyes gazdak biofarmokon gazdalkodnak,
a termeszetes kornyezettel harmoniaban bkoregiek
szervezodnek. Agrarstrategiank egyik fontos eleme a
kerodza allatfajok letsthmanak noveIese. Ezt az
Okologiai adoitsagok jobb kihasznalasa, a taj- es
kornyezetvedelem, az exportkepes arualap bovitese,
sib. indokoljak. A kormanyzati akarat mellett az
lizernek szintjen dol el, hogy a nemzeti strategia
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Table I: Direction and ratio of the possible development of

the grating animal husbandry
animal husbandry(1), parameters(2), measurement(3), ewe(4),
beef(5), young cattle(6), cows for double use(7), alternative animal
species(8), grazing animal species(9), non-grazing animal
species( ID), total pasture arca(11), the ratio of utilization pasture
areas(12), number, (13), pasture need(14), hay need(15), thousand
items(16), thousand hectares(17), Source: Stefler, 1999(18)
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SPECIALIZAIT,
ELailL.LiTAS

MINoSEGI

TERMER"-

alapelvekk6nt

Tobb szerza munkaja alapjan
fogalmazednak meg a kOvetkez6k:

A hazai szarvasmarha es juh agazatoknak
csakrigy, mint mas allattenyesztesi agazatoknak, a
legfontosabb tOrekyesilk a jovedelmeziiseg n6yelese,
a „bovitett djratermeles" felteteleinek a
megteremtese. Gazdasdgaink cgy reszeben ez 6 .061 a
specializacio fele terelte a gaalalkodast (JaYor or al.,
2000).
A juh eseteben ennek Iegfobb oka, hogy a
2yapjntermelesr61 a hangsifly a hastermeIesre
helyez6dott at. A tejtermeles, ifletve a szinte
„koriatlan piaccal" rendelkez6 sajteIoallftds
napjainkban kezd feliendillni miutan a juhtej es a
juhsajt piaci pozicioja er6sOdott. A tejtermeles
volumenben es ertekben fgy is csak torcdeke az
1980-as Cyckben termelt nnennyisegnek (Ndbradi es
JAvor, 2002).
A hazai gazdasdgoknak csak kisebb reszc
szakosodott a tejterrnelasre. MagyarorszAgon a fejt
juhallonnany Ietszarna napjainkban nem haladja meg
az 55-60 000 db egyedet, es ezek atlagos eves
hozama 40-60 Iiter/anya (Nabradi ct al., 2001).
A szarvasmarha-tenyesztes termelesi
szakosoddsat nem a yagOmarha-termeles fejlesztese
tette sztiksegosso, hanem a tejtermeles
gztzdasAgosabbd teteIe. A tejiranyd szakosodds
viszont magdval yonta a htishasznd agazat
letrchozasalt, hogy fenn tudjuk tartani, illetvc novelni
tudjuk a Yagomarha-termelest, mert a tejel5 tipusd
allomanyokban a tcjhasznd fajta yeraranyanak
ntivekedesevel csakent a vagOalIatok eloexportra
val6 aIkalmassaga. Magyarorszazon hUshasznti fajtdt
oem tartottunk, vagyis dj ii2azatot kellett
Az 1980-as evck vegeig novekodett ugyan a
lidsmarha-letszam, de a gazdasigi kornyezet nem
acrjesztette kellokeppen a fejleszteseket, mert aIig
nOvekedett az allornanyletszarn es a hdshaszrai
tellen16.tszam, az Osszes tehenhez viszonyftott
reszaranya 5%, vagyis mind a mai napig kicsi (Alpdr,
2001).
Az anyatchen-tartas gazdasdgos megoldasai a
kovetkezoknek vaIO megfelelestol fuggenek (Nagy,
1996; Dornokos, 1997):
• Iegelore
es
mellektermekekre
alapozott
takarmanyozds reven miiiimalis szantatertilet
lekotes,
• a tartasi rendszerek a leheto Iegszilksegesebb
beruhazdsi igenyt tarnasszak, lehetoleg eptilet
legycnck,
• olyan
munkaszeryezesi
megoldasok
az
optimalisan kialakitott allomanynagysag mellett,
rnelynek reven a termek-el6a1Iitast keves
elonnunka terheli.

•
•

Tartasi es takarmAnyozdsi keltsegek inerseklese.
A mine] nagyobb borjd szaporulat elerese egy
tehenre, mina nagyobb elotorneg termelese az
adott takarmdnytermo tertileten.
■ Az cmberi munkardforditas csokkentese.
EgyerteImtlye \Tait, hogy ktiiOn ken valasztani a
jelenlegi intenziv tejel6 aIlonnany akal meghatdrozott
vagOmarha termelest, es a minosegi vagomarha
termeles fejleszteset. A fejlesztes szorosan
kapcsolodik a teruletfejleszteshez, mert olyan
teriileteken kell megvalositani, ahol az okologiai
feltotelek a Iegkedvezobbek. Ezek ktize tartozik
tobbek kozott Hajdd-Bihar, Szabolcs-Szatnazir-Bereg
cs Borsod-Ahadj-Zemplen megyek is.

,

ANYAG ES MODSZER
Az elemzesben szerep16 gazdasagokban magyar
sztirkc (MSZ), magyar tarka (MT) fajtajd
szarvasnaarhat tenyesztenek. A juhziszat eseteben
rackdt es gyimesi rack& (R) tartanak, rnelyet fejnek
is. A magyar sztirke allomanyt tart() gazdasag es a
juhaszat CikolOgiai gazdalkocidst folytal, fgy
termekcikct
magasabb
iron
biotcrmekkent
ertekesitik.
A ktilonbOz6 gazdasagok legfontosabb adatait a
2. tribirizat szemlelicti
2. rribliezea:
A vizsglitt gazdasagok lasza. m- cs terilletadatai
Megnevezt's(1)
Allailaszaim (anya, teh6n) (db)(2)
Takarmanyterm6 terti[et (ha) ebbol(3):
Gyep(4)

R

MSZ

1 590
800
800

809
2 500
2 500

5

3,8

Sninio(5)
A gyepteralet Mhos AK ertae(6):

MT
271
700
580
120
4,2

Table 2: Animal miathers awl area size data of the examiner:
enterprises
determination(1), anima[ number (ewe, cew)(2), feed producing
area(3), pasture(4), field(5), average value of the pasture area (in
Hungarian measurement)(6)

A technolOgiai, termelesi variansok elernzo
osszchasonlitasdhoz elkeszitentink egy modellt,
windy jelen esetben cgy naptari ever foglal magaba,
do az egyes evek adatait tartalmazd munkalapok
szinkronizaldsavaI tab eves adatsorok elemzesere is
lehet6seg nyilik. A model! segitsegevel nyomon
kovetheto az allatallomany Yaltozdsa korcsoportok
szerint, es rnegtervezheto a reszletes takarmanyozastartastechnolOgia is, emellett a model] lehetosezet
nyiljt a hozamok es a termelesi ertek
meghatarozdsara, koltseg es jovedelem kalkuIdclOk
keszttesere ktilonbozo technologiai valtozatok eseten.
A mode]] hasznalataval vizsgzilhato az input- es
output drak, illctye a hozam yaltozdsanak hatisa a

A h6smarhatartas versenykepessegenek es
fejIesztesenek aIapfeltetele, hogy pozitiv gazdasfigi
eredmenyt adjon. Az alacsony hozam es keyes
kaltseg egyensdlya vagy kedvez6 aranya jelen
koriilmenyek kOzOtt nehezen, es csak kello
odafigyelessel es szervezessel teremthet6 meg (Szabo
or al., 2000).
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jbvedelemre, azaz elkeszitheto a termelesi modell
gazclasagi szempontO erzekenysegvizsgalata.
Az
alkalmazott technolOgia
technolOgiai
parameterei alapjan tervezttik meg az allatallomanyvaltozast, A havi bontasban keszfilt tervbbl
az
elerheto
fgy
levezettiik
hozamokat,
megallapitottuk az ertekesitesre es belso
felhasznalisra keri31'6 termekek Met. A
rendelkezesre alle informaci6k alapjan becsilltiik
meg a varhat6 ertekesftesi aralcat. A hozamok es az
ertekesftesi drak birtokaban termelesi erteket es
arbevetelt szamftottunk.
A hozamok es a termelesi ertek utan a munkaero
felhasznalast terveztiik meg mind naturaliakban
(6ra), mind penzertekben • kifejezve (Ft). A
munkaerb-sztikseglet utan kovetkezett a gepi
munkak, segedtizemagi szolgaltatasok szambavetele.
Ezek utan az agazat altal hasznalt befektetett
eszkozoldcel (eptiletek, gepek, berendezesek, stb.)
kapcsolatos munkalatokat es koltsegeket
(amortizaci6 -1- javitas, karbantartas) kalkulaltunk.
Az elbzo lepesek utan kovetkezett az agazatok
osszes termelesi koltsegenek es a havi bontasban
reszletezett penzforgalomnak (bevetel-kiadas) a
kimutatasa.
A termelesi kOltsegek utan szamitottuk a
termekegysegre juto koltsegek nagysagat, vagyis az
egyes termekek ankoltseget a mellektermekek
ertekevel valO korrigalas utan.
A kalkulaciO utolso fazisaban az osszesito- es
merlegtablazatokat keszftetttik el, valamint a
legfontosabb hatekonysagi mutatekat szamftottuk ki.

3. kiblazat:
A gazdasagok eszkozertikenek alakolisa

Egy tehertre

MT
tertiletre

(17) Ju9t10)
A23

attairt,.mi

daX2vg

A2g

(€)eipA uu

dA21t

(z)artamtal

Megnevez
s
(1)

MSZ
Iha gyep-

R

Me: ezer :F4(5)

-

-

Befektetett
eszkbzertek
(6)
Forgoeszkb
zertek(7)
Osszes
eszkbzdrtek
(8)

157,78

79.3
2

76,18

40,69

21,7
5

130,4 403,
8
3

198,47

101,
08

206,6 688,
6
7

Me:
Munkmdofelhasznala
s
(10)

14,66

6,5

285,
4

130,7 279,
4
7
79, 62

170,

3

210,3 450,
6
0

unkaora(9)

25,06

77,4

26,14

55,9

Table 3: Value of the assets in the examined enterprises
determination(1). per 1 hectare pasture area(2), per 1 ewe(3), per I
cow(4), thousand HUF(5), value of the fix assets(6), value of the
flowing assets(7), Total asset value(8), labor hour(9), labor-time
use(10)

KOLTSEGSZERKEZET

Vizsgdlataink sorb a kbzvetlen kbltsegeket, tehat
az anyag- es szernelyi jellegii kbltsegeket, a specialis
targyi eszkozOk es a segediizem koltsegeit, illetve a
foldberleti dijat, mint egyeb kOzvetlen koltseget
vizsgaltuk. Az altalanos koltseggel, annak jelentOs
torzit6 hatasa miatt nem kalkulaltunk. Az altalanos
koltsegek aranya az osszes koltsagen beliil 2-25%
kozott valtozhat tizemmerettol es a vaIlalkozas
kOltseg-elszamolasi gyakorlatatol ftiggoen.
Fentiekbol kbvetkezoen a jOvedelem elemzesenel a
fedezeti osszeggel kalkulaltunk,
Aktualis arakon szamoIva a hamarhatartas
kb itsegsze rke zeteben I egj elent6sebb re szt az
anyagjelleg,u koltsegek kepvtselik. Az egy tehenre
vetitett ertekek a kovetkez6keppen alakulnak:
bkologiai allattartasnal 62.470 Ft/tehen, es 51.580
Ft/tehen a hagyomanyos technologia alkalmazasa
eseten. Az anyagjellegii koltseg az osszes kbltseg
mintegy 47%-at teszi ki az okologiai, illetve 60%-at a
hagyomanyos technolegia eseteben. Szarnftasaink
alapjan a hagyomanyos tartas eseteben az osszes
anyagjellegLi kbltseg 84%-a, az bkogazdalkodas
mellett kozel 95%-a takarmanykbltseg. Ez a sajat ill.
vasarolt takarmanyok kozott a kovetkez6keppen
oszlik meg. A biomarha technolegia eseten az
anyagjellegii koltsegek 100%-a a sajat takarmanyok
kbhsege, vagyis nem vasarolnak. A masik
technologiai varians eseteben ez az arany 64%,
illetve 8%.

BEFERTETETT Es FORGOESZKoZoK

A vizsgalt bkologiai gazdalkodas befektetett
eszkozigenye 142%-a a hagyomanyos hiismarha
tartasnak, a forgoeszkoz-igeny eseteben pedig 237%os arany mutathatd ki. Az egy tehenre vetftett
befektetett eszkozertek a biotermeket elballit6
telepen 285,4 ezer Ft/tehen, a hagyomanyos telepen
279,7 ezer Ft/tehen, a forgoeszkozertek 403,3 ezer
Ft/tehen, illetve 170,3 ezer Ft/tehen (3. kibkizat). A
forgoeszkoz-szukseglet a biotermeket elballito
telepen az osszes eszkozszilkseglet 63%-a, mig
ugyanez a hagyomanyos hilsmarha telepen 38%. A
nagyrnerteldi forgoeszkoz ertekktilonbseg abbot
adoclik, hogy az Okologiai termekel6allitas eseteben a
fajlagos munkaid6-felhasznalas es segedtizemi
szolgaltatas jelentbsen magasabb.
A munkaidb-felhasznalasra magyarazatot ad,
hogy a vizsgalt gazdasagban jelenttis az Okoturizmus
szerepe, mely az okonomiailag idealisnal tab gulya
fenntartasat igenyli, fgy tobb ember foglalkortatasa
indokolt.
A segedtizemi szolgaltatasok magas szintjet a
jelentos sz.allitasi tavolsagok es a gyakori
tereprendezes indokolja.
A juhaszat eseteben a befektetett eszkOzertek 79.,3
ezer Ft/anya, a forgoeszkbzertek 21,7 ezer Ft/anya.

57

GYEPGAZDALKODASI

Ki152LEMENYEK

A
juhaszat
koltsegszerkezeteben
is
a
legjelentosebb resit az anyagjellegti koltsegek
kepviseIik. Az egy anyara vetftett ertek a
kbvetkezokeppen alakul: 5.690 Ftlanya. Az
anyagjellegti koltseg az Osszes koltseg 57%-at teszi
ki. Az osszes anyagjellegii koltseg kOzel 90%-a a
takarmanykOltseg, melynek mindossze 42%-a sajat
takarrnany.

2003/1

A biomarhahtis elOaIlitasa soran az egy tehenre
vetftett termelesi ertek 137.200 Ft, a hagyomanyos
tartasmod eseteben ugyanez 89.400 Ft/tehen (4.
Iribleizat). 'A juhaszatban az egy anyara yeti -tea
termelesi ertek 19.180 Ft. Egy hektar gyepteriileten
viszont az Okolegiai tartast1 magyar sztirke
allomannyal erheto el a legnag,yobb termelesi ertek.
Mindharom termelesi mod eseteben eImondhate,
hogy az drbevetel az ev folyarnan nem egyenletesen
realizakidik, az egyes honapok kozott jeIentos
elteresek mutatkoznak, mivel vannak olyan honapok,
arnelyekben arbevetel egydltalan nem keIetkezik. A
penzforgalmat havi bontasban elemezve
megallapfthato, hogy a htismarha-tartds eseteben
pozitiv penzforgalom csak az ertekesites kleszakaban
tapasztaifiatO (I. abra).
A hagyomanyos tartasmod eseteben az osztott
elletes es a borPertekesfies kovetkezteben a
penzforgalom Iciegyenlftettebb. A juhaszatban a tej-,
illetve baranyertekesftes aprilis es oktober kozott
biztosft folyamatos arbevetelt es pozitfv penzforgalmi
egyenleget.

A GYEPTERULETEK HASZNOSiTASA SpRAN
ELERHETO HOZAMOK, TERMELESI ERTEK
ES JoVEDELEM
A killonboze hasznositasi medok eseteben a
fotermek is kiilOnbozo. A hUsmarha tartas eseteben
termeszetesen a vagoallat. A tejela juhaszat eseteben
a tej, amelynek az arbevetelhez vale, hozzajdrulasa
mintegy 70%-os. A selejtallatokat es a juhaszat
eseteben a gyapjlit, az arbevetelhez vale' minimdlis
hozzajdrulasuk miatt nem tekintetttik foternneknek.
A szarvasmarha esetebcn, bkolegiai gazdalkodas
kortilmenyei kozott az atlagos vagoillat- termelos
251 kg/tehen, a hagyomanyos gazdalkodds eseten
122 kg/tehen. Az elteres elsodleges oka, hogy a
hagyomanyos gazdaikodast foiytato tizem jelentas
mennyisegii borjut ertekesit. A teje15 juhaszatban az
atlagos tejhozam 90 liter/anya, illetve 7,3 kg
barany/anya.
Az elemzes soran a kovetkezo atlagos ertekesitesi
drakat vettuk figyelembe:
• 1 kg vagOmarha (MT):
450 Ft/kg
• 1 kg bio vagemarha (MSZ):500Ft/kg
• 1 kg barony:
500 Ft/kg
• 1 liter juhtej:
145 Ft/1

I. cifira: A penzforgalom alakul 'Lisa havi bontashan
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4. tablcizat:
A kfiliinfele hasznositasi modok gazdasAgi mutatoi
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Figure 1: Changes in cash flow monthly
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A jovedelem elemzese soran a fedezeti osszeggel,
mint jovedelemkategeriaval kaIkulaltunk
A
htismarha-tartas
jovedeImet
vizsgaiva
megallapfthate, hogy az egy tehenre jute fedezeti
Osszeg tekinteteben az Okolegiai tartasmod erteke
magasabb (2.555 Ft/tehen, illetve 303 Ft/tehen). A
juhaszat eseteben az egy anydra vonatkortatott
fedezeti osszeg valamivel tbbb, mint 9.000 Ft.
Egy hektar gyeptertiletre vizsgalva a tejelo
juhaszatban a fedezeti osszeg (19.470 Ft)
nagysagrenddel nagyobb, mint a ket htismarha agazat
eseten (730 Ft es 140 Ft),
A jovedclem elemzese soran vizsgaltuk az
drbevetel- es eszkOzaranyos jOvedelmet is, es nem
tapasztaltunk jelentos elterest a latinbozo inisrnarha
tartasmodok kozott,
A juhaszat eseteben viszont mindket mutate
jeIentosen kedvezabb, mint a marhatartas eseteben

Table 4: Economic indexer of the different use methods
determination(1), per 1 hectare pasture area(2), per I ewe(3), per 1
cow(4), revenite(5)., production value(6), Gross income containing
indirect costs(7), direct (production costs)(8), measurement: 1000
HUF/hectare, 1000 HUF/animal(9)

(5.
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5. tahlazat:

Forgosabb gazdasigi mutatok

Megnevezes(I)
Arbevetel•aranyos
iorede3mez5sig(2)
Koltsegaretnytts
jilvedelrnez6seg(3)
Eszkiizaranyos
jovedelmezOseg(4)

MT

48%

3,5%

3,8%

93%

3,6%

3,8%

9%

0,7%

0,7%

52%

96,6%

96,3%

2 969 Ft/6

i 772 Ft/a

1 599 Ftk,

1 427 Frio

61 Ft/o'

59 Ft/6

Koltsegszint(5)
Egy niunka6rAra
jut6 TE(6)
Egy
munk""ra
juto jovedelem(7)

NISZ

R

Az tszak-AlfOldi Regio harom gazdasagahan
vizsgaltuk a feltetlen lege15teraletek ktilonbOzo
al 1 atfaj okkal
torteno
hasznositasanak
gazdasigossigat..
A felmeres eredmenyei alapjan leszOgezhetjtik,
hogy gy eptera lete in k okszerii es szakszerii
basznalatival kivalo minOsegii, hazankhan es
kiilfolden egyarant piackepes termekeket allithatunk
el&
Az ilkologiai allattartis es ezen kereszttil a
biotermek-elOallites lehet5seget nyiljthat arra, hogy
magasabb iron es biztosabb piaci csatornin keresztill
ertekesithessiik termekeinket.
Az drutermelesen ttilmenoen azonban nem
hanyagolhato el a gazdalkodas kornyezetre gyakorolt
kedvezo hatasa, a taj esztetikai -es kulMrallapotanak
megorzese sem.

Table 5: Important economic indexes

protlt(2), cost rated prara(3), asset
value rated profit(4), cost/pc -01105), production value/labor hour(6),
profit/labor hour(7)
determination( I), revenue rated
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