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SertéSpiaci helyzetkép, 2017

Sertésállomány az Európai Unióban

2017 decemberében az Európai Unió sertéslét-
száma pontosan 150 millió volt, ami közel három-
millióval (2 százalékkal) több az egy évvel koráb-
binál, egyúttal az elmúlt 5 év legmagasabb lét-
száma. Az állomány nagysága 2013-2015. között 
folyamatosan emelkedett, míg 2016-ra csökkenés 
következett be. A 28 tagállam közül 10-ben tartot-
tak több mint hárommillió sertést, ez a tény sta-
bilan igaz az elmúlt időszakra. (Amikor hazánk-
ban még hárommillió fölött volt ez az érték, akkor 
mi voltunk a 11. ilyen tagállam.) Ez a 10 ország 
adja egyébként az EU-28 állományának 88 száza-
lékát. A Brexit hatásait figyelembe véve a 27 tag-
állam létszáma mintegy 145 millió lenne a lista 9. 

helyén álló Egyesült Királyság kiesésével. A felmé-
rés szerint 15 országban lett több, 13-ban pedig 
kevesebb lett a sertések száma a megelőző egy 
év alatt. Kiemelendő három olyan ország, ahol 5 
százaléknál nagyobb mértékben nőtt az állomány, 
igaz ebből kettőnek (Írországnak és Észtországnak 
nem jelentős az állománya), ugyanakkor a lengyel-
országi 800 ezres bővülés több mint 7 százalékot 
jelent. Nagyobb csökkenés a kisebb országok mel-
lett Romániában következett be; a 4,4 milliós állo-
mány az elmúlt évek legalacsonyabb értéke. Az 
első öt ország mindegyikében több sertést tartottak 
2017 végén, mint egy évvel korábban, a legjelentő-
sebb emelkedést (+550 ezer) Dániában jegyezték 
fel. Öt év távlatában Spanyolország erősödését kell 
megemlíteni: 2013-hoz képest 18 százalékkal, tehát 

1. ábra a házi vágások aránya az Európai unióban, 2017

2017-ben az Európai Unió országaiban összességében nőtt a sertések száma, csökkent 
a levágott állatok mennyisége és némileg csökkent az export is. A 2017. évi sertéspia-
ci helyzetképből kiderülnek ennek részletei, emellett áttekintjük, hogy mit jelez előre 
az Európai Bizottság a 2030-ig terjedő időszakra a hústermelés és a fogyasztás tekin-
tetében.
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1. táblázat sErtésállomány az Európai unióban, EzEr darab (2013-2017)

2013 2014 2015 2016 2017

Ausztria 2896 2868 2845 2793 2820

Belgium 6351 6350 6364 6181 6108

Bulgária 586 553 600 616 593

Ciprus 358 342 328 353 350

Csehország 1548 1607 1555 1479 1532

Dánia 12 402 12 709 12 702 12 281 12 832

Egyesült Királyság 4383 4510 4422 4538 4713

Észtország 359 358 305 266 289

Finnország 1258 1223 1239 1197 1108

Franciaország 13 428 13 300 13 307 12 793 13 097

Görögország 1031 1046 877 743 744

Hollandia 12 013 12 065 12 453 11 881 12 296

Horvátország 1110 1156 1167 1163 1121

Írország 1469 1506 1475 1528 1616

Lengyelország 10 994 11 266 10 590 11 107 11 908

Lettország 368 349 334 336 321

Litvánia 755 714 688 664 612

Luxemburg 90 93 89 95 91

Magyarország 3044 3136 3124 2887 2870

Málta 49 47 44 41 34

Németország 28 133 28 339 27 652 27 376 27 578

Olaszország 8561 8676 8683 8478 8571

Portugália 2014 2127 2247 2151 2165

Románia 5180 5042 4927 4708 4406

Spanyolország 25 495 26 568 28 367 29 232 29 971

Svédország 1480 1458 1435 1471 1382

Szlovákia 637 642 633 586 614

Szlovénia 288 282 271 266 257

EU-28 146 242 148 331 148 716 147 209 150 000

Magyarország

- az EU-28 százalékában 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 1,9%
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2. ábra az „E” minőségű hasított vágósErtés hEti piaci ára 
az Európai unióban, 2013-2017 (Euró/100 kg)

4,5 millióval nagyobb a sertéslétszám. Ennek ellen-
pólusa Románia, ahol 2013-hoz képest 700 ezer-
rel, mintegy 15 százalékkal kevesebb állatot tarta-
nak. A magyarországi 2,9 milliós állománynagyság 
az elmúlt 70 év legalacsonyabb létszámát jelenti. 
Az éllovas országok sorrendje az elmúlt év során 
nem változott: Spanyolország harmadik éve tart-
ja vezető helyét Németország előtt, míg a 3. helyen 
továbbra is Franciaország áll, továbbá az utánuk 
következő Dánia, Hollandia és Lengyelország sor-
rend sem változott az elmúlt évek során.
Magyarországon továbbra is hárommillió alatt van 
a sertések száma. Az állomány 2017 végi alakulá-
sáról részletesen az előző számunkban találhatóak 
információk. A magyar sertésállomány az Európai 
Unió összállományának 1,9 százaléka, ami egy év 
alatt 0,1 százalékpontos csökkenés.
A hazai sertésállományt évente kétszer, júniusban 
és decemberben írja össze a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH). A 2018 júniusi állományról a követ-
kező lapszámban számolunk be.
2017-ben a vágóhidakon levágott sertések száma 
1,7 százalékkal több volt a 2016-os évhez viszo-
nyítva, és megközelítette a 4,8 millió darabot. Az 
elmúlt öt évet tekintve ez volt a legnagyobb meny-
nyiség.
2017-ben az élősertés exportja 13 százalékkal keve-
sebb volt Magyarországon, mint egy évvel koráb-
ban, és így nettó tömegben kifejezve 28,1 ezer ton-

na volt. Élőállat kivitelünk az elmúlt időszakban 
minden évben csökkent. A legfontosabb célorszá-
gok Románia, Szlovákia, Ausztria és Szerbia vol-
tak, ebbe a 4 országba került az export kéthar-
mada. Az említett országokban eltérő változások 
történtek egy év alatt: Romániába harmadával, 
Szlovákiába 7, Ausztriába 22 százalékkal keve-
sebb sertést vittünk ki, mint egy évvel korábban, 
ugyanakkor Szerbiába 38 százalékkal több állatot 
vittünk ki.
Az importált élőállatok száma jelentősen, több 
mint harmadával nőtt egy év alatt, és megha-
ladta a 77 ezer tonnát. Elsősorban Szlovákiából, 
Németországból és Hollandiából érkeztek élőál-
latok. Jelentős bővülés következett be a német 
import tekintetében: 2017-ban kétszer annyi (17,5 
ezer tonna) élősertést hoztunk be, mint egy évvel 
korábban. A szlovák import 20 százalékkal nőtt 
(34,4 ezer tonna), a hollandé 36 százalékkal csök-
kent (6 ezer tonna) egy év alatt. 
A sertéshús exportja (142 ezer tonna) az elő-
ző évi 4 százalékos csökkenés után 2017-ben 3 
százalékkal emelkedett. A legjelentősebb part-
nereink Románia, Japán, Kína, és Olaszország. 
Románia kivételével, ahova 21 százalékkal nőtt 
az export, a többi országba kivitt mennyiség 
csökkent (Japán: -6 százalék, Kína: -26 százalék, 
Olaszország: -31 százalék). Az említett országokba 
kivitt kevesebb mennyiséget elsősorban a szomszé-
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3. ábra a főbb húsfélék tErmElésE az Európai unióban, 2017-2030

4. ábra a főbb húsfélék fogyasztása az Európai unióban, kg/fő/év, 2017-2030
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dos országba kivitt mennyiség növekedése ellen-
súlyozta. A sertéshús importja (155 ezer ton-
na) egy év alatt 8 százalékkal nőtt. A hús közel 
kétharmada Németországból, Spanyolországból, 
Lengyelországból és Ausztriából került az ország-
ba. 2017-ben, 2016-hoz hasonlóan mind élőállatból, 
mind húsból nettó importőrök voltunk.

Sertésvágás

2017-ben az Unió 28 tagállamának vágóhídjain 
254,8 millió sertést vágtak le, ami az előző évihez 
képest 3,7 milliós (1,4 százalékos) csökkenés.
Továbbra is Németországban vágják az Európai 
Unió tagállamai közül a legtöbb sertést éves 
szinten. A németek 2017-ben 57,9 millió dara-
bot vágtak, őket követi Spanyolország 49,7 mil-
lióval, Franciaország 23,4 millióval, valamint 
Lengyelország 22,1 millióval. Németországban 
és Franciaországban 2,6, illetve 1,7 százalé-
kos csökkenés következett be egy év alatt, míg 
Spanyolországban 1,2, Lengyelországban 1,4 szá-
zalékos volt a növekedés. A legnagyobb növeke-
dést Bulgáriában és Lettországban regisztrálták, 
ugyanakkor egyik ország sem tartozik sertéste-
nyésztés szempontjából a jelentősek közé. 10 szá-
zaléknál nagyobb csökkenés volt két, szintén kisebb 

országban, Horvátországban és Luxemburgban. A 
mennyiségi csökkenést vizsgálva szembetűnő, hogy 
Dániában közel 800 ezerrel kevesebb sertést vág-
tak, mint egy évvel korábban, és a csökkenés évről 
évre folyamatos az országban.
A 2017. évi adatok alapján a házi vágások összes 
vágáson belüli aránya Horvátországban és 
Szlovákiában volt a legmagasabb: 32, illetve 25 
százalék, de Romániában is 21 százalék (több mint 
egymillió darab) volt a házi vágások aránya. 
Magyarországon az összes levágott sertés 6 száza-
lékát nem a vágóhidakon vágták le, ami közel 300 
ezer háznál levágott sertést jelent. Nyolc tagállam-
ban egyáltalán nem történt vágóhídon kívüli vágás, 
további hét tagállamban is elenyésző ez az arány. 
Az EU-28 tagállamaiban a sertések 1,2 százalé-
kát vágták le vágóhídon kívül (ez 3 millió darabot 
jelent), ami 0,4 százalékponttal kevesebb az előző 
évinél.
 
Sertéshústermelés és fogyasztás

Az Eurostat adatai alapján a 28 tagállamban a 
2016. évi 23,6 millió tonnás termelés 2017-re 23,3 
millióra csökkent. A Bizottság előrejelzése azt 
mutatja, hogy a 2017. évi mélypontot követően 
2018-ban kisebb emelkedés lesz, és 2030-ig a ter-

5. ábra sErtéshús tErmElés az Európai unióban, 2017
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2. táblázat sErtésvágások az Európai unióban, EzEr darab (2013-2017)

2013 2014 2015 2016 2017

Ausztria 5417 5407 5414 5228 5154

Belgium 11 915 11 855 11 887 11 181 10 950

Bulgária 797 816 919 996 1066

Ciprus 609 564 577 576 573

Csehország 2652 2640 2508 2428 2338

Dánia 19 108 18 858 18 717 18 228 17 465

Egyesült Királyság 10 299 10 465 10 848 10 981 10 643

Észtország 464 511 533 525 517

Finnország 2145 2055 2080 2082 1961

Franciaország 23 747 23 655 23 680 23 815 23 404

Görögország 1679 1596 1505 1395 1358

Hollandia 14 014 14 596 15 485 15 374 15 169

Horvátország 1103 977 1089 1127 1000

Írország 2904 3043 3226 3317 3355

Lengyelország 19 120 20 504 21 243 21 770 22 067

Lettország 344 360 369 390 415

Litvánia 858 853 837 766 769

Luxemburg 148 158 158 172 153

Magyarország 3750 4078 4459 4676 4756

Málta 71 70 62 56 55

Németország 58 628 58 730 59 292 59  391 57 868

Olaszország 13 099 10 931 11 304 11 848 11 381

Portugália 5178 5372 5638 5698 5473

Románia 3753 3980 4038 4034 3882

Spanyolország 41 418 43 484 45 891 47 704 49 659

Svédország 2551 2562 2560 2527 2576

Szlovákia 574 369 497 529 535

Szlovénia 228 239 238 258 245

EU-28 246 571 248 726 255 054 257 070 254 787

Magyarország

- az EU-28 százalékában 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 
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melés éves szinten 23,5-23,6 millió tonna környé-
kén marad. 
Az összes hústermelés felét a sertéshús adja, és 
ebben a következő bő egy évtized során sem várha-
tó változás. A baromfi, illetve a juh- és kecskehús 
termelésének várható emelkedése mellett a marha-
hús előállítása várhatóan lassan, de folyamatosan 
csökkenni fog.
Az elmúlt évek trendjének megfelelően 2017-ben 
is a német-spanyol-francia trió adta a sertéshús-
termelés felét, ami 11,9 millió tonnát jelent ennél a 
három országnál összesen.
Világszinten is emelkedés várható 2018-ban az 
Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának 
előrejelzése alapján: az elmúlt évi 111 millió tonná-
ról 113,5 millió tonnára.
Az EU-28 húsexportja 2017-ben 3,8 millió tonna 
volt, ami 7,7 százalékkal kevesebb az egy évvel 
korábbi rekordmennyiségnél. Az export közel két-
ötöde Kínába került, ahová az előző évi 63 százalé-
kos emelkedés után negyedével csökkent a kivitel, 
de az elmúlt 3 év folyamán mindig egymillió tonna 
fölött volt. Jelentős célországok közé tartozik még 
Japán (426 ezer tonna), illetve Hongkong (381 ezer 
tonna).
2017-ben a húsimport mindössze 36,4 ezer tonna 
volt, ami 11 százalékkal több a 2016. évinél. Az 
import több mint kétharmada az előző évek tenden-
ciájával megegyezően Svájcból származott.
2014-ben és 2015-ben jelentősen fellendült a sertés-
hús fogyasztása, ami aztán az elmúlt két év során 
stabilizálódott, elsősorban a nemzeti piacokon elér-
hető kisebb mennyiség miatt. Becslések szerint az 
EU-28-ban az egy főre jutó sertéshús-fogyasztás a 
2017. évi 31,9 kg-ról 2030-ig 31,5 kg-ra csökkenhet. 

Hosszabb távon az egy főre jutó fogyasztás a régi 
15 tagállamban lassan újra csökken (2030-ig 30,3 
kg-ra) a baromfihús fogyasztás emelkedése miatt. 
A 2004 óta csatlakozott országokban az egy főre 
jutó fogyasztás viszont folyamatosan növekszik, és 
2030-ra elérheti a 36,5 kg-os rekordot.

Árpiaci helyzetkép

2017-ben a megelőző két év alacsonyabb árszintje 
után a sertéshús ára magasabb volt. Ez egyrészt a 
még 2016-ban jelentkezett erős kínai keresletnek, 
másrészt az elmúlt évi kereslet-kínálat jobb egyen-
súlyának köszönhető.
Az „E” minőségű hasított vágósertés heti ára 1,40 
és 1,77 Euró között mozgott, az éven belüli ingado-
zás kisebb volt, mint egy évvel korábban. Az év 1,5 
Euró feletti árral indult (szemben például a 2016. 
évi 1,26 Euróval), és az év első két hónapját egy 
kisebb stagnálás utáni emelkedés követte. Ez a 15. 
hétig tartott (1,7 Euró), majd az év közbeni csúcs 
június közepére következett be. Ezután indult el 
a csökkenés, és a 37. héttől az árak már a 2016. 
évi szint alatt maradtak heti szinten. Az év végén 
regisztrált 1,40 Euró 0,10 Euróval alacsonyabb, 
mint az egy évvel korábbi. Érdekesség, hogy május-
június folyamán minden héten magasabbak voltak 
az árak, mint a megelőző évek azonos heteiben.
Magyarországon az „E” minőségi kategóriába 
sorolt sertések vágóhídi belépési ára szorosan 
követte a német árszintet. Az árakban az ágazat-
ra jellemző ciklikusság és a piaci folyamatok érvé-
nyesültek.

TóTh PéTEr, KSh




