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ELŐSZÓ

2015. OKTÓBERTŐL- 2016. NOVEMBERIG

TISZTELT TAGTÁRSAK, TENYÉSZTŐK, KOLLÉGÁK!

Szövetségünk Alapításának 25. 
évét ünnepeltük az idei évben, 

melynek alkalmából köszönetünket 
fejeztük ki az alapítóknak, a juh- és 
kecsketenyésztő tagjainknak, vala-
mint a szervezetben dolgozó mun-
katársaknak. Az 1991. április 25-én 
Üllőn alapított szervezet napjainkra 
ágazatunk egyik meghatározó civil 
szakmai szereplőjévé vált. A tag-
jaink által tenyésztett 26 juh és 6 
kecske fajta törzskönyvezési és tel-
jesítményvizsgálatának végzésén 
túlmenően a hazai juh és kecske 
ENAR jelölési, leltározási munkái 
kapcsán minden regisztrált juh és 
kecsketartóval napi kapcsolatban 
vagyunk. A Jubileumi Küldöttköz-
gyűlés írásos és képes beszámo-
lóját megtalálhatják jelen kiadvá-
nyunkban.

Az elmúlt időszak időjárása 
kedvező volt a mezőgazdaság és 
azon belül ágazatunk számára is. 
A bőséges gabonatermés és meg-
felelő mennyiségű szálastakarmány 
kedvezően segítheti gazdálkodá-

sunkat az elkövetkezendő időszak-
ban. Legelőink pedig az utóbbi 
időszakra egyáltalán nem jellemző 
hosszúságú legeltetési időszakkal 
és nagy mennyiségű fűhozammal 
könnyítették idei évünket. Viszont a 
termékeink iránti kereslet, de legfő-
képpen a bárányok felvásárlási árai-
nak ez évi alakulása negatívan befo-
lyásolta e gazdálkodási időszakunk 
termelői megítélését. A kéknyelv 
betegség okozta bárány szállítási 
nehézségek enyhítése érdekében 
kezdeményeztük a Földművelés-
ügyi Minisztériumnál, hogy kössön 
Kormányközi egyezményt Olaszor-
szággal és Ausztriával a vakcinázott 
állatok könnyített értékesítése céljá-
ból. A megállapodások létrejöttével 
jelentősen könnyebbé vált ezekbe 
az országokba az élőállat szállítás 
és jótékony hatással volt az árak 
második félévben történt stabilizá-
lódására.

Nagy várakozással tekintettünk 
az EU költségvetés újabb 2015 – 
2020. közötti időszakára. Ennek ke-

retében kaptak a hazai juhtenyész-
tők először európai uniós anyajuh 
támogatást, mely jelentősen növel-
te a juhágazat támogatottsági szín-
vonalát és jelentősen több támo-
gatást kaptak a nagyobb létszámú 
tenyészetek. Azonban a Földműve-
lésügyi Minisztérium által 2010. óta 
hozott ágazati intézkedések pozi-
tív eredményeit sajnos jelentősen 
negatív irányba fordították az idei 
évben a Miniszterelnökség által 
meghirdetett Agrár-környezetgaz-
dálkodási program ágazatunkat súj-
tó pályázati elbírálási eredményei.  
A tenyészeteink nagy része, akik az 
elmúlt 10 évben részesei voltak a 
gyepgazdálkodási célprogramnak, 
nem nyertek pályázatukkal.  

Az idei évben mind a juh, mind 
pedig a regisztrált kecskeállomány 
létszáma, valamint a tenyésztők 
száma továbbra is növekvő tenden-
ciát mutat. Az elmúlt három évben 
a juh- és kecsketenyészetek száma 
jelentősen növekedet, míg az állo-
mány létszám csekély mértékű, de 

„…Semmi sem emeli- fel egy Nemzet Lelkét, semmi  
nem szolgál annak Gyarapodására, kiműveltségére,  

belső Erejére ’s Dicsőségére annyit, mint sok Emberek  
Egyesülése, és egy czélnak Elérésére való  törekedése.”

(Széchenyi István gróf 1828)

PROF. DR. HORN PÉTER
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folyamatos növekedést mutatott.  
Az anyajuh létszám elérte a 2010. 
évit, míg az anyakecske létszám a 
valaha regisztrált legmagasabb.

A Szövetség tevékenységé-
vel, feladatainak minél jobb és ha-
tékonyabb ellátásával igyekszik 
szolgálni az ágazat szereplőinek 
eredményesebb munkáját. Ne-
héz fontossági sorrendet felállítani, 
ezért csak sorba vesszük az elmúlt 
időszak főbb történéseit, tevékeny-
ségeit, eseményeit. 

2015. végén és 2016. tavaszán 
18 – 18 részközgyűlést tartottunk a 
tagjainknak, melyek keretében tájé-
koztatást adtunk a Szövetség tevé-
kenységéről, a jogszabályban rögzí-
tett kötelezettségekről és a várható 
támogatási lehetőségekről. A jog-
szabályi kötelezettségekből adódó-
an Alapszabály módosítást kellett 
végrehajtanunk, melyet a 2015. de-
cemberi küldöttközgyűlés jóváha-
gyást követően ez évben a Fővá-
rosi Törvényszék is elfogadott és 
nyilvántartásba vett. Az elfogadott, 
hatályos Alapszabályt teljes terje-
delmében közöljük kiadványunk-
ban, de a Szövetségünk honlapján 
is megtekinthetik. Részközgyűlése-
inken mindezeken túl az eredmé-
nyes gazdálkodáshoz szükséges 
szakmai információk átadására is 
sor került.

Ezen túlmenően a Szövetség 
minden lehetőséget megragad, 
hogy a lehető legtöbb, friss informá-
ciót eljuttassa tagjainak (levél, hon-
lap, szakmai napok, instruktorokon 
keresztül…). 

Természetesen ez annyit ér, ahá-
nyan olvassák a levelet, megnyitják 
az internetes felületet, illetve részt 
vesznek a rendezvényeken. 2016-
ban is több alkalommal küldtünk tá-
jékoztatató levelet az igénybe vehe-
tő támogatásokról a tenyésztőknek. 

A 2013. évben a három agrár fel-
sőoktatási intézménnyel (Debrecen 

- Kaposvár - Hódmezővásárhely) kö-
tött megállapodás keretében idén 
ősszel tovább folytatódott a gyakor-
ló juhtenyésztők három hónapos 
képzése.

Az év első felében hét helyszí-
nen őshonos és veszélyeztetett faj-
tákra kiterjedő szakmai rendezvé-
nyeket tartottunk és a Hortobágyi 
(Magyar) racka fajtáról kiadvány je-
lentettünk meg. Év közben pedig az 
ország különböző településein to-
vábbra is támogattuk az egyre nép-
szerűbb Juhászfesztiválok szerve-
zőit, melyek mindegyikén igen nagy 
volt az érdeklődés. Az ilyen rendez-
vények alkalmat adnak ágazatunk 
termékeink bemutatására, népsze-
rűsítésére.

A szakminisztériummal és a 
szakhatóságokkal folyamatos kap-
csolatot tartottunk fent és igyekez-
tünk az ágazat szakmai elvárásit, 
igényeit képviselni. Tájékoztatást 
adtunk részükre az ágazat helyze-
téről, és amikor lehetett a közvetlen 
találkozások érdekében meghívtuk 
az érintetteket eseményeinkre, így 
közgyűlésünkön, elnökségi ülése-
inken, meghatározó rendezvénye-
inken személyesen is részt vettek. 
Így fórumainkon közvetlenül adtak 
tájékoztatást a legfrissebb, illetve a 
tervezett intézkedésekről. 

Véleményünkkel részt vettünk 
az év folyamán megjelent ágaza-
tunkat érintő jogszabályok kiala-
kításában, végrehajtását szakmai 
ismereteinkkel, munkánkkal segí-
tettük. Az elmúlt évben más szak-
mai szervezetekkel közösen ki-
dolgozott Ágazati Stratégia első 
érezhető eredményei jelentek meg 
az idén. A Miniszterelnökség a Vi-
dékfejlesztési program keretében 
külön az ágazatunk számára beru-
házási pályázati felhívást jelentetett 
meg – az Ágazati Stratégia alap-
ján elkülönített pénzügyi kerettel –, 
mely jól szolgálhatja a kiskérődző 
ágazat technológiai megújulását.  

A Földművelésügyi Minisztérium 
pedig Nemzeti Támogatás kereté-
ben hosszú távú tenyészkos és te-
nyészbak támogatási rendelettel 
segíti a hazai tenyésztők és árualap 
előállítók tevékenységét és mérsékli 
ezirányú költségeiket. Ennek ered-
ményeképpen jelentősen javulhat a 
minőségi termékelőállítás színvona-
la és hatékonysága.

Az ENAR feladatok során vég-
zett munkánk hozzájárul a juh- és 
kecsketartók állományainak jog-
szabály szerinti kötelezettségeinek 
teljesítéséhez. Ezt bizonyítják a tá-
mogatáshoz, hatósági munkához 
kötődő ellenőrzések egyre javu-
ló eredményt mutatnak. Persze ez 
mind költséggel jár, melyet a Szö-
vetség takarékos gazdálkodásával 
a szükséges mértékűre korlátoz. 

Évente mintegy 9.000 juhászat 
és 1.000 kecsketenyészet jelöléssel 
összefüggő munkáiban veszünk 
részt. Ezek része a minden évben 
kötelező leltár elvégzése, aminek a 
zökkenőmentes végrehajtása a te-
nyésztők és a területi instruktorok jó 
együttműködését bizonyítja. 

2016. évben is hagyományosan 
aktívan részt vettünk a tenyészállat 
kiállítások (Hódmezővásárhely – 
Debrecen – Kaposvár) szervezésé-
ben és lebonyolításában. Ezek azok 
az alkalmak, ahol Szövetségünk 
megjeleníti tenyésztési programját 
és a tenyésztőink bemutathatják 
tenyészállataikat, az árutermelők 
pedig megismerhetik a rendelke-
zésükre álló hazai tenyésztésű fajtá-
kat, genetikát.

A Magyar Állattenyésztők Lapjá-
ban az aktualitásokról, tenyésztési, 
szakmai, jogszabályi, gazdálkodá-
si ismeretekről adunk tájékoztatást 
hónapról hónapra. Ezeken az olda-
lakon továbbra is lehetőség nyílik az 
egyes tenyésztőknek eredményeik, 
tenyészetük, gazdálkodási körülmé-
nyeik bemutatására is. 
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Jelen kiadványból megismer-
hetik a Szövetség vezető testülete-
inek idén választott tisztségviselő-
it, valamint az ügyvezetésben és a 
területen dolgozó szakembereket. 
A címek, telefonszámok és egyéb 
elérhetőségek lehetőséget nyújta-
nak, hogy szükség szerint ahhoz a 
kollégához forduljanak, akitől a leg-
rövidebb időn belül hasznos, pon-
tos, megbízható információt és hat-
hatós segítséget remélnek.

Szokás szerint az eseménynap-
tárban felsoroljuk az eltelt időszak 
szakmai eseményeit, rendezvénye-
it, és közzétesszük a kiállítások, 
versenyek eredményeit. Ezzel is 
igyekszünk elismerni a résztvevők 
kiemelkedő felkészültségét és szak-
mai munkáját, illetve dokumentálni 
az eseményeket a jelenkor és az 
utókor számára. 

Röviden összefoglaljuk a 2016. 
évi támogatások alakulását, mely 
jogcímeken, milyen feltételekkel ve-
hettek igénybe támogatást tenyész-
tőink.

Részletesen bemutatjuk a 2015. 
évi juh- és kecsketenyésztési és ter-
melési eredményeket fajtánként, 
korcsoportonként, és fajtánként kö-
zöljük a tenyésztők név és címjegy-
zékét is. Így minden juh- és kecs-
ketartónak lehetősége nyílik arra, 
hogy a saját termelési adottságai-
nak és céljainak megfelelő fajtával 
foglalkozó tenyésztőkkel közvetle-

nül felvegye a kapcsolatot. A tájé-
kozódást, választást segíti az egyes 
tenyészetek tenyésztési, termelési 
mutatóinak ismerete.

Közzétesszük a 2016. évi juh- és 
kecske tenyészet és állomány nyil-
vántartások adatait, azok megyei és 
létszám szerinti megoszlását, mely-
ből egyértelműen kitűnik, hogy to-
vább folytatódott a juh és a regiszt-
rált kecskeállomány tenyészet és 
létszám növekedése.

Tovább folytatjuk a juh- és kecs-
kehúsból és termékeikből készült 
ételreceptek közzétételét, mellyel 
színesíteni kívánjuk kiadványunkat, 
illetve népszerűsíteni szeretnénk 
ezzel is a juh- és kecske termékek 
fogyasztását. Örömmel vennénk, 
ha az Önök által készített juh és 
kecske ételek receptjeit megosz-
tanák velünk, így lehetőség nyílna 
arra, hogy kiadványunk következő 
kiadásaiban újabb ételreceptekkel 
ismerkedhessenek meg. Az idei év-
ben már hatodik alkalommal jelen-
tetjük meg a juh-és kecske terméke-
ket népszerűsítő és ételrecepteket 
tartalmazó jövő évi falinaptárunkat. 
A jubileumi évforduló tiszteletére 
pedig az elmúlt évek naptáraiban 
megjelent ételreceptekből szakács-
könyvet jelentettünk meg.

Továbbra is valljuk, hogy min-
den információ, minden időben 
megkapott tájékoztatás hasznos a 
termelőknek. Kérjük, hogy ennek 

érdekében keressék, hívják kollégá-
inkat, látogassák rendezvényein-
ket, vegyék igénybe szakmai segít-
ségünket. Aki teheti, keresse fel az 
interneten szövetségünk honlapját, 
ahol szándékaink szerint friss infor-
mációkhoz juthatnak. 

Szakmai hirdetőinknek köszön-
jük, hogy hirdetéseikkel továbbra is 
támogatják kiadványunk megjelen-
tetését, bízunk abban, hogy a juh- 
és kecsketartók az általuk hirdetett 
szolgáltatások és termékek igény-
bevételével, felhasználásával javíta-
ni tudják termelési feltételeiket, gaz-
dálkodásukat.

Várjuk észrevételeiket, vissza-
jelzéseiket, kéréseiket, kérdéseiket 
azzal kapcsolatban is, hogy mivel 
tudnánk még jobban segíteni mun-
kájukat. Figyelembe kell azonban 
venni, hogy Szövetségünk csak 
a tenyésztői tevékenység kereteit 
tudja megteremteni, a szükséges 
döntéseket – megfelelő szakmai is-
meretek, információk birtokában – 
Önöknek kell meghozniuk és azo-
kat szakszerűen végrehajtaniuk.

A Magyar Juhtenyésztők és 
Kecsketenyésztők Szövetségének 
valamennyi választott tisztségviselő-
je és munkatársa az ágazatott érin-
tő kérdésekben személyesen is az 
Önök rendelkezésére áll.

Prof. Dr. Horn Péter
           Elnök

 „..Többeknek, csak egymást értsék, szinte semmise lehetetlen.
A’ melly nehéz követ egy ember talán csak meg se mozdíthat; 

sokan, ha azt jó helyt fogják, az égbe hajthatják.”

 (Széchenyi István gróf 1848)
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JUBILEUMI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
HERCEGHALOM, 2016. ÁPRILIS 25. 
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25 ÉVES A MAGYAR JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTŐK SZÖVETSÉGE

HOSSZÚ EZ AZ IDŐ VAGY RÖVID? 

Elnöki megnyitó

Negyed század történelmi lépték-
kel mérve nem is olyan hosszú 

idő. Természetesen ez attól függ, 
hogy ezt a tényt milyen szemüvegen 
keresztül nézzük. Ha azt vesszük fi-
gyelembe, hogy ez körülbelül azonos 
egy emberi generációváltás idejével, 
akkor hosszú. De a kérdést máskép-
pen is megközelíthetjük, akkor, ha 
megpróbálunk számot vetni azzal, 
hogy ténylegesen az alatt a negyed-
század alatt, mióta Szövetségünk 
megalakult mekkora változások 
történtek szűkebb régiónkban és 
mekkora változások történtek szű-
kebb szakmai területünkön a bioló-
giában és az állattenyésztésben. A 
következőkben felsoroltakból is vilá-
gosan kitűnik majd, hogy ez a 25 év 
milyen hosszú idő:

E rövid negyedszázad alatt 7 mi-
niszterelnök váltotta egymást az or-
szág élén és 11 miniszter vezette azt 
a tárcát, amely felügyelete alatt dol-
goztak a magyar növény- és állatte-
nyésztők, akkor azt hiszem, rendkívül 
változatos és sokszínű volt ez az idő-
szak. De már alig emlékszünk arra, 
hogy Szövetségünk már működött 
akkor, amikor a NATO-hoz csatlakoz-
tunk, és közvetlen szomszédunkban 
kitört Európában a II. Világháború 
óta példátlan nagyságrendű háborús 

konfliktus, sok tízezer ember halálát 
és több mint egymillió ember töme-
ges lakóhely változtatását kényszerít-
ve ki déli szomszédainknál. Alig-alig 
emlékszünk már arra is, hogy éjje-
lente bombázó repülőgépek százai-
nak rémisztő dübörgését hallhattuk 
halálos terhüket cipelve, útban Dél 
felé. Ezek a szörnyűségek alig húsz 
éve történtek, itt mellettünk.

2004-ben több éves előtárgyalá-
sok után csatlakoztunk az Európai 
Unióhoz, amely lépés mérföldkövet 
jelentett általános politikai, de agrá-
rszempontból is, aminek itt részlete-
ibe nem mehetek bele. Jellemzésül 
szeretnék utalni arra, hogy az űrtech-
nológia gyakorlati alkalmazását min-
den szereplő saját bőrén érzi, hiszen 
az űrből ellenőriznek minden egyes 
birtoktestet, pontosan szembesítve 
az általunk bevallottakat a valóság-
gal. Soha nem felejtem el, amikor 
2002-ben egyik munkatársammal 
beszélgetve, jeleztem neki, hogy je-
lentős birtokának minden négyzet-
méterét a világűrből fogják felmérni 
és ellenőrizni, csak ennyit mondott: 
”Hiszem, ha látom!” Mekkorát válto-
zott a világ az óta! 

Aligha gondolunk arra, hogy Szö-
vetségünk megalakulásakor Magyar-
ország öt országgal volt szomszé-
dos, ma – bár a cseheket közben 
elveszítettük - már hét szomszédunk 
van, pedig mi ugyanakkorák marad-
tunk, régi helyünkről tapodtat sem 
elmozdulva. Ennyit a politikáról, a tel-
jesség igénye nélkül!

Az előbbieknél nem kevésbé 
drámai változások zajlottak le az ál-
lattenyésztésben és a biológiában 
is. Legyen szabad néhányat ezek 
közül említenem. 1999-ben kezd-
ték gyakorlatban alkalmazni az 

ivarspecifikus spermát és így már 
mélyhűtött zigótákat is szinte ivar 
szerint lehetett megrendelni. Elő-
ször a szarvasmarhát sikerült kló-
nozni, majd világhírre tett szert Dolly, 
az első klónozott juh. Mesterséges  
kromoszómát 2002-ben építettek 
először állati genomba. 2001-ben  
Craig Venter bejelentette, hogy si-
került feltérképezni az emberi gen-
omot. Ma már minden fontosabb 
háziállat fajunk szinte teljes géntér-
képe ismert, most fejeződött be a 
Kárpát-medencei gímszarvas teljes 
génállományának feltérképezése is. 
Olyan áttörések ezek, amelyek közül, 
ha kettőt vagy hármat felsoroltam 
volna hallgatóként az egyetemi vizs-
gán 25 évvel ezelőtt, valószínűleg 
megbuktam volna.

Mialatt a röviden említettek tör-
téntek, Szövetségünk folyamatosan 
végezte munkáját, igyekezvén képvi-
selni és egybetartani a juhtenyésztők 
széles táborát, sok szempontból pél-
dát is mutatva más háziállat fajok te-
nyésztőit összefogó szervezeteknek. 

Nem mulaszthatom el köszönete-
met kifejezni az elmúlt 25 év során 
a Szövetséget vezető elődeimnek, el-
nöktársaimnak, Kovács Györgynek, 
Mucsi Imrének, Fésüs Lászlónak és 
természetesen annak a szakappa-
rátusnak, a teljes jogú és társult ta-
goknak, akiknek aktív együttműkö-
dése nélkül a Szövetségünk nem 
ünnepelhetné most 25. születésnap-
ját. Szeretném itt külön megköszön-
ni a most is közöttünk helyet fogla-
ló Czerván György államtitkár úrnak, 
hogy oly sok rendezvényünkön sze-
mélyes és bátran mondhatom, baráti 
részvételével megtisztelt bennünket, 
évek óta számíthattunk szakszerű és 
segítő támogatására!

HORN PÉTER



13

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐBESZÉD

CZERVÁN GYÖRGY ÁLLAMTITKÁR ÚR RÉSZÉRE 

A MAGYAR JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTŐ SZÖVETSÉG 25. ÉVES JUBILEUMI KÖZGYŰLÉSÉRE 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Vendégek!

Tisztelettel köszöntöm a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövet-

ség elnökét, alelnökeit, ügyvezető 
és operatív igazgatóját, a szövet-
ség tagjait és a jubileumi rendez-
vény minden kedves vendégét.

Megtiszteltetés számomra, 
hogy felkérést kaptam a 25. éves 
jubileumi közgyűlés köszöntő be-
szédének megtartására. Külön 
örömmel teszek ennek eleget, hi-
szen egy ilyen rendezvény kiváló 
lehetőséget biztosít a kiskérődző 
ágazat szervezeti átalakulásáról 
való emlékezésre, az elmúlt idő-
szakban elért eredmények számba 
vételére és a jövőbeni célok kitűzé-
sére egyaránt.

Huszonöt év egy szervezet éle-
tében nagy idő. Magyarország ál-
lattenyésztési-, tenyésztésszerve-
zési múltjának ismeretében mégis 
rövidnek tűnhet, hisz hazánkban 
a társadalmi alapon működő te-
nyésztésszervezést már 1830-tól, 

az Állattenyésztők Társaságának 
Széchenyi István általi megszerve-
zésétől számíthatjuk.

Mint ismeretes a második vi-
lágháború után az állattenyésztő 
egyesületek, szövetségek helyét az 
állami irányítású törzskönyvezési- 
és tenyésztési rendszer vette át. Az 
Országos Állattenyésztési Felügye-
lőség keretében ugyanakkor egy 
olyan szakembergárda nevelődhe-
tett ki, amelynek tagjai a későbbiek 
ben szaktudásukkal hozzájárultak  
a tenyésztés szervezeti és szakmai 
megújulásához.

Az állami rendszer lebontása 
már az 1980-as évek elején meg-
kezdődött. Az elhibázott döntések 
következtében létrehozták az úgy-
nevezett Állattenyésztő Vállalato-
kat, melyek nem voltak képesek a 
tenyésztés szakmai és szervezési 
feladatait a nyereséges gazdálko-
dással összehangolni. 

Az alkalmatlan szervezeti forma 
kudarcokat hozott és a vállaltok igen 
rövid idő alatt csőd közeli helyzetbe 
kerültek, vagy csődbe mentek.

A rendszerváltás kezdetére te-
hát már egyértelmű volt, hogy az 
állattenyésztés, így a juhtenyész-
tés területén is jelentős szervezeti 
megújulásra van szükség. A válto-
zás előtt az utat az egyesülési jog-
ról szóló 1989. évi II. törvény nyitot-
ta meg, lehetővé téve a tenyésztők 

szabad szervezkedését. Ehhez 
csatlakozott az Európai Unió juh- 
és kecsketenyésztésre vonatkozó 
szabályozása, amely az elismert 
tenyésztő szervezet – egyesület, 
vagy szövetség – formájában meg-
határozta a kialakítandó szerveze-
ti struktúrát, és rendszerbe foglalta 
az ellátandó szakmai feladatokat.

Ezeken az alapokon jött létre 
1991. április 25-én a Juh Törzste 
nyésztők Országos Egyesülete.  
A mindössze 55 juhtenyésztő rész 
vételével megalakult új szervezet 
fő feladata a törzskönyvezési mun-
ka újraszervezése, az állományok 
és azok tenyésztési dokumentu-
mainak megmentése és egy új te-
nyésztési rendszer kialakítása volt.

Az állattenyésztő vállaltok fel-
számolásával párhuzamosan a 
tenyésztésszervezésben dolgo-
zó szakemberek az újonnan létre-
hozott egyesületek keretében, a 
hatósággal és a minisztériummal 
szoros együttműködésben, együt-
tesen helyezték le az új tenyész-
tésszervezés alapjait.

A szervezet fejlődésével, a fel-
adatok bővülésével szükségessé 
vált az újonnan létrehozott egyesü-
let átalakítása is. A juhtenyésztők 
úgy döntöttek, nem kívánják több 
kisebb egységben szétforgácsolni 
erőforrásaikat, hanem olyan szer-
vezetet hoznak létre, amely képvi-
selheti az összes Magyarországon 

CZERVÁN GYÖRGY ÁLLAMTITKÁR 
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tenyésztett juhfajtát. Így jött létre 
1992 májusában a Magyar Juhte-
nyésztők és Juhtenyésztő Egyesü-
letek Szövetsége, röviden MAJUSz.

A szövetség, a hatóság és a 
minisztérium képviselői áttekintet-
ték néhány EU-s tagország állat-
tenyésztési rendszerét, és a meg-
ismert szabályozásokat a magyar 
viszonyokra adaptálva együttesen 
tettek javaslatot az új állattenyész-
tési törvényre.

Az Országgyűlés 1993 végén 
elfogadta az állattenyésztésről szó-
ló törvényt, mely a végrehajtási ren-
deletekkel együtt 1994 évben lépett 
hatályba, és amely hazánk első EU 
konform törvénye volt.

A törvény előírásai mentén, az 
állattenyésztési, tenyésztésszerve-
zési „reform” keretében megala-
kult a tenyésztési hatóság, melynek 
szakmai javaslatára a Földművelés-
ügyi Minisztérium megkezdte a te-
nyésztő szervezetek elismerését.

A szövetség 1995 júliusában 
kapta meg a tenyésztőszervezeti el-
ismerést, és a tenyésztési program-
ja is elfogadásra került.

A szövetség kezdettől fogva ki-
emelkedett szervezettségével a 
megalakuló tenyésztő szerveze-
tek közül, a törzskönyvezési- és te-
nyésztési munka újjászervezése 
mellett a vezetés figyelme egyre in-
kább kiterjedt az ágazat problémái-
ra, az árutermelés helyzetére is.

 
A tenyésztőszervezeti elismerést 

követően a szövetség kiemelt figyel-
met fordított az EU csatlakozásra 
történő felkészülésre. A cél az volt, 
hogy a csatlakozásig megtörtén-
hessen a juhtenyésztési támogatá-
sok rendszerének kidolgozására az 
ágazat modernizálása és létszám-
ban történő fejlesztése.

A vezetés időben felismerte, 
hogy csak egy jól szervezett ága-

zatban lehetséges a sikeres te-
nyésztés. Ennek megfelelően a ter-
melők egyre bővülő körét magába 
integrálva 1996 júniusában újabb 
névváltozás után, mint Magyar Juh-
tenyésztők és Juhtenyésztő Szerve-
zetek Szövetsége működött tovább 
a szervezet.

Az EU csatlakozási tárgyalások 
előrehaladásával, illetve a hazai fel-
készülés folyamatában nyilvánvaló-
vá vált a juhállományok, egyedek 
jelölésének és nyilvántartásának 
szükségessége. A szövetség kez-
dettől fogva nagy energiákat fek-
tetett a juh nyilvántartási rendszer 
kialakításába. Az e területeken el-
ért eredményekre méltán lehetünk 
büszkék, hisz sok EU-s tagállamot 
megelőzve sikerült egy jól működő 
rendszert létrehozni.

A szövetség a többi állatfajhoz 
viszonyítva kivételes módon te-
remtett meg − saját fejlesztésekkel 
is − egy olyan ágazati informatikai 
rendszert, amely a tenyésztés és 
az állatnyilvántartás igényei is kie-
légítette. Egyedülálló Magyarorszá-
gon, hogy az országos teljes körű, 
nyilvántartási és jelölési rendszert 
a szövetség működteti, „katonai 
renddel” kialakított instruktori háló-
zatával. 

A szövetség 2009-ben egy 
újabb névváltozáson esett át, elne-
vezése Magyar Juhtenyésztők és 
Kecsketenyésztők Szövetségére 
változott, majd az ezt követő évben 
a szervezet megkapta a kecske te-
nyésztőszervezeti elismerését, ezzel 
valamennyi hazai kecskefajta fajta-
fenntartójává is vált.

Engedjék meg, hogy a szövet-
ség tenyésztési feladatai mellett, né-
hány az ágazat egészét segítő prog-
ramját is kiemeljem. 

2011 évben indították útjára a 
bemutató mintatelepi programot és 
az ehhez kapcsolódó cím adomá-

nyozását. A program keretében a 
szövetség elnökségének mára egy 
olyan hálózatot sikerült létrehoznia, 
amely lehetővé teszi, hogy ezen te-
lepek látogatásával a gyakorlatból 
meríthessenek tudást és tapaszta-
latot a jobbításon gondolkodó juhá-
szatok.

Nagy előrelépést jelentett a vé-
dett őshonos és veszélyeztetett faj-
ták körében a 2011 nyarán elindí-
tott központi apaállat-nevelés, mely 
megteremtette az alapját a szaksze-
rű apaállat használatnak, ami külö-
nös jelentőséggel bír ezen, magas 
genetikai értéket képviselő fajták 
esetében.

A szövetségnek elvitathatatlan 
szerepe volt és van a mai napig a 
juh- és kecsketartás, a gazdálkodói 
életforma vonzóvá tételében a fiata-
lok számára. Ezért is példaértékű 
a tavalyi évben megindított Felnőtt-
képzési program, melynek célja a 
gyakorló juhtartók szakmai isme-
reteinek bővítése, a legkorszerűbb 
szakmai ismeretek továbbítása. 

Példaértékű továbbá az a hoz-
záállás, melyet a szövetség vezeté-
se képvisel, miszerint a kiskérődző 
ágazat helyzetének megváltozását, 
javulását a kezdetektől folyamatos 
területi jelenléttel támogatja. 

Ezt a munkát az állattenyésztés 
szakmai irányítása is elismeri, amit 
az is bizonyít, hogy a szervezet által 
kidolgozott és működtetett új típusú 
és struktúrájú törzskönyvezési és 
nyilvántartási rendszer 2013. szep-
tember 18-án elnyerte a 76. OMÉK 
állattenyésztési díját.

A tenyésztési hatóság és a mi-
nisztérium mindennapi munká-
ja szempontjából is köszönet illeti 
a szövetséget. El kell mondanom, 
hogy kevés olyan tenyésztő szer-
vezet van, ahol az együttműködés 
olyan zavartalan és olyan szoros, 
mint az Önök esetében. 
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Hiszem, hogy mindezeknek 
együttesen köszönhető, hogy a szö-
vetség mára az ágazat érdekképvi-
seletét hatékonyan ellátni tudó, si-

keres szervezetté nőtte ki magát. A 
23 juh és 6 kecskefajta fenntartása 
mellett, az egykor 55 lelkes juhte-
nyésztő által alapított szervezet ma 

364 rendes, 1703 társult, 4 tisztelet-
beli és 11 pártoló taggal rendelke-
zik és meghatározó az ágazat éle-
tében.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A múlt megidézését, az elmúlt 
időszakban elért eredmények 
számvetését követően a jövőbeni 
célok kitűzésére is hangsúlyt kell 
fektetni.

A juh- és kecskeágazat jelentő-
sége túlmutat az agráriumban be-
töltött szerepén. Gazdasági jelen-
tősége mellett az ágazat kedvező 
társadalmi hatásait is szem előtt 
kell tartanunk. Gondoljunk arra, 
hogy milyen fontos szerepet tölt be 
a juhágazat a foglalkoztatásában, 
a munkahelyteremtésben, a vidéki 
munkaerő helyben tartásában, to-
vábbá a nem kívánatos növények 
elterjedésének megakadályozásá-
ban, a biológiai sokféleség megőr-
zésében. A magyarországi gyep-
területek jelentős hányada a mai 
napig kihasználatlan, nem megfele-
lően karbantartott. 

 

A kiskérődző ágazat nagymérték-
ben járulhat hozzá ahhoz, hogy 
ezek a területek ne bozótosodjanak 
el jelentős gazdasági és ökológiai 
károkat okozva.

Az ágazatnak kiemelt szerepe 
van továbbá a biztonságos élelmi-
szer előállításában, az egészséges 
táplálkozásban, a jó minőségű, ex-
portképes termék előállításában, de 
éppúgy az idegenforgalomban is.

Minisztériumunk arra törekszik, 
hogy a hazai juh- és kecske állo-
mány tovább növekedjen, az állat-
tartás egyre jövedelmezőbbé váljon 
és sokaknak nyújtson tisztes meg-
élhetést. 

Ezen célokat szem előtt tartva 
a szövetséggel szorosan együttmű 
ködve dolgoztuk ki és indítottuk út- 
 

jára 2012-ben a Kérődző Szerkeze-
tátalakítása Programot.

Évről-évre arra törekszünk, hogy 
az állattartók – köztük a juh- és 
kecsketartók is – a lehető legtöbb 
támogatásban részesüljenek, így 
2015-ben a termeléshez kötött tá-
mogatási jogcím és a továbbra is 
fennmaradó ÁNT révén mintegy 
7,32 Mrd Ft-ra nőtt az ágazat támo-
gatása, ami 30%-os növekedést je-
lent az előző évhez képest. 

 
A gyarapodáshoz azonban a 

magas színvonalú tenyésztői mun-
ka mellett az is fontos, hogy kiváló 
minőségű, magas hozzáadott ér-
tékű juh- és kecske termékekre ala-
pozott élelmiszerek készüljenek, 
olyan termékek, amelyek a hazai 
és a külföldi piacokon egyaránt ver-
senyképesek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ahogy a régiek mondják: „Ami-
lyen a juhász, olyan a bundája.”

Az elmúlt huszonöt évben a 
kiskérődző ágazatban elért ered-
ményekért köszönetet mondok a 
Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség vezetőinek, tagjainak és 
mindazoknak, akik komoly szere-
pet vállaltak az új típusú és struktú- 

 
rájú törzskönyvezési és nyilvántartá 
si rendszer kialakításában, jelenleg 
is részt vesznek a tagok érdekeinek 
magas színvonalú képviseletében, a 
szaktanácsadásban és képzésben, 
továbbá a teljesítményvizsgálatok, 
az egyedi jelölések végzésében. 

Kívánom, hogy az elkövetkezen-
dő újabb évtizedekben is töretlenül  

 
folytatódjék tovább a szövetség ér- 
tékteremtő, a szakmaiságra épülő, 
példaértékű munkássága a kiské-
rődző ágazat és a hazai agrárgaz-
daság egészének hasznára.

Szívből gratulálok a jubileumi 
közgyűlés valamennyi kitüntetettjé-
nek további eredményes munkát, 
jó egészséget kívánok Önöknek! 
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JUBILEUMI DÍJAZOTTAK

A Jubileumi küldöttközgyűlésen díjakat adtunk át azoknak, 
akik részesei voltak a Szövetség létrehozásának illetve 

A Szövetség 25. éves jubileuma alkalmából emléklapot adunk át mindazon tenyésztők számára,  
akik alapítás óta tagjai Szövetségünknek:

NAIK Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet (dr. Rátky József)
Bakony-Juh Kft. (Eszterhai Csaba)
Debreceni Egyetem (dr. Komlósi István)
Debreceni Egyetem Karcagi Kutató Intézet (dr. Csízi István)
H.T. Juhászati BT. (dr. Hetényi Tamás)
Hortobágyi Nonprofit Kft. (Medgyesi Gergely és Tóth József)
HUNZAG Kft. (Kovalszky Marianne)
Kaposvári Egyetem (dr. Tossenberger János)
Kiss Gyula, Szabadhídvég
Magyar Rackajuhtenyésztő Egyesület (Dunka Béla)
Mezőfalvai ZRT. (Zászlós Tibor)
PharmaGene-Farm Kft. (dr. Gergátz Elemér)
Sebők Mihály, Törtel 
SZTE Tangazdaság Kft. (Tóth Ferenc)
Szűcs-Juh Kft. (Szűcs Imre)

DR. HORVÁTH JÓZSEF SZTE MEDGYESI GERGELY ÉS TÓTH JÓZSEF, HORTOBÁGYI NONPROFIT KFT.

KISS GYULA, SZABADHÍDVÉG PUSKA LAJOS ÉS FELESÉGE, KAPOSVÁR
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Tárgyjutalomban részesítette a Szövetség azokat a személyeket, akik az elmúlt 25 évben tevékenységükkel  
aktívan résztvettek a Szövetség megalakításában és szakmai és társadalmi munkájukkal hozzájárultak  
annak 25 éves működéséhez:

Székely Pál:  az alapításban és működtetésben kifejtett tevékenységéért;
 Domanovszky Ádám dr.: az alapításban és az informatikai és törzskönyvezési rendszer kialakításában 
és működtetésében végzett tevékenységéért;
 Puska Lajos és neje Erzsike: az alapításban és működtetésben kifejtett tevékenységéért 
és a rendezvényeink keretében végzett gasztronómiai munkájukért.

A díj részükre:  
a Herendi Porcelán Manifaktúra 
Furulyázó juhász pulival c. kerámiája

Tárgyjutalomban részesítette a Szövetség továbbá azokat a tagjait, akik az elmúlt 25 évben tevékenységükkel  
aktívan részt vállaltak a Szövetség megalakításában és szakmai és társadalmi munkájukkal hozzájárultak  
annak 25 éves működéséhez:

Eszterhai Csaba
Hetényi Tamás dr.
Juhász Pál
Kasza Sándor
Kiss Gyula
Sebők Mihály

A díj részükre: 
a Herendi Porcelán Manifaktúra 
Búsuló Juhász c. kerámiája



18
18

JUHTENYÉSZTÉSÜNK JÖVŐJE OPTIMISTA REALISTA MEGKÖZELÍTÉSBEN

Zárszó a 25 éves jubileumi rendezvény alkalmából

Zárszót tartani általában hálátlan 
dolog egy nagyon sikeres ren-

dezvény befejezéseként. A részt-
vevők népes tábora már kissé fá-
rad és döntő többségében éhes és 
szomjas is. Egy valamire azonban 
nagyon alkalmas. El lehet monda-
ni azt, amit el kellett volna monda-
ni a rendezvény megnyitásakor, így 
az most bepótolható. Szeretném 
mindnyájunk nevében megköszön-
ni a jelen alkalommal is közöttünk 
lévő Feldman Zsolt helyettes-állam-
titkár úrnak, hogy minden alkalom-
mal, amikor arra megkértük, vállal-
ta azt, hogy tájékoztasson minket, 
a bennünket közvetlenül érintő 
kérdéskörökről. Mindig fordulhat-
tunk hozzá azokkal a gondjainkkal, 
amelyek megoldásában beosztá-
sánál fogva segítségünkre lehetett. 
A lehetőségek határáig ezt mindig 
meg is tette. Bízunk abban, hogy ez 
a jövőben is így lesz. 

Ez alkalomból szeretném Haj-
duk Péternek is megköszönni azt 

a szinte egyedülálló teljesítményt, 
hogy 25 év óta megszakítás nél-
kül vezette ügyvezető igazgatóként 
a Szövetséget. Ebben a változó vi-
lágban ez igen nagy teljesítmény, 
amiben természetesen a munka-
társak is egyértelmű társtettesek. 
Öröm volt jó néhányuknak átadni a 
sokféle és becses elismerést. 

Végezetül legyen szabad né-
hány gondolatot megosztani 
Önök kel, amelyek kissé tágabb 
értelemben érintik a juhtenyész-
tést. Állattenyésztő körökben, akár 
állattenyésztés-politikai értelemben 
is talán joggal vetik szemünkre azt, 
hogy a juhtenyésztők miért foglal-
koznak viszonylag sok fajtával és tí-
pussal, ami elvileg versenyhátrányt 
jelenthet. Hasonló szemrehányás a 
világon a húsmarha tenyésztőket is 
éri. Ha áttekintjük az állattenyészté-
si ágazatok sorát és elsősorban a 
kifejezett úgynevezett „versenyága-
zatokat”, mint például a baromfi, a 
sertés és az árutermelő tejtermelés, 

akkor egy döbbenetes jelenséggel 
találkozunk. Az elmúlt 30-40 évben 
utóbbi ágazatokban a döntő sze-
repet játszó fajták, típusok száma 
hihetetlen mértékben lecsökkent. 
Erre csupán néhány jellemző példa: 
A tejtermelésben a holstein, az 
amerikai borzderes és a jersey az 
egész világon a meghatározó fajta. 
A sertéstenyésztésben szinte egye-
duralkodóvá vált mindössze három 
fajta és keresztezései, a lapály, a 
nagyfehér és a duroc. Pályám kez-
detén még több mint 40 tojó típu-
sú tyúktenyésztő cég létezett. Hústí-
pusú tyúkféléket és fajtákat több 
mint 30, és pulykákat is legalább 
20 tenyésztő cég forgalmazott. Ma 
a világ tojástermelésének tyúkállo-
mányát mindössze 4, pecsenyecsir-
ke állományát kb. ugyanennyi, és 
pulykaállományát gyakorlatilag két 
világcég nemesíti. Aggasztó módon 
koncentrálódott a tenyésztőmunka 
és csökkent a fajtaválaszték, a ge-
netikai diverzitás, még akkor is, ha 
tudjuk, hogy különösen a baromfi 
esetében egy-egy tenyésztővállalat 
számos, úgynevezett tartalékvona-
lat is fenntart.

Én kifejezetten örülök annak, 
hogy a magyar és általában a világ 
juh és kecske, valamint húsmarha 
tenyésztői nagy számban tenyészte-
nek különböző fajtákat, megőrizve 
a viszonylag nagy genetikai változa-
tosságot is. Utóbbi jelenségnek van 
egy objektív és egy szubjektív oka. 
Mind a juhtenyésztőknek, mind a 
húsmarha tenyésztőknek alapve-
tően legelőre alapozottan és a kör-
nyezetnek erősen kitett feltételek 
között kell gazdálkodni, ahol sok-
kal kevésbé befolyásolható az állat-
tartás komplex takarmányozási és 

HORN PÉTER ÉS FÉSÜS LÁSZLÓ
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környezeti feltételrendszere. A szub-
jektív tényező az ember. Utóbbival 
kapcsolatban az a tapasztalatom 
és meggyőződésem, hogy a juhte-
nyésztőket és húsmarha tenyész-
tőket az egy-egy adott fajtához köt-
hető ragaszkodás, - nevezhetjük 
szeretetnek is - erősen motiválja a 
fajtaválasztásban, és talán kevés-
bé befolyásolja őket e tekintetben 
a gyakran mindent felülíró profitori-
entáció. Utóbbi tényező magyaráz-
za talán azt is, hogy a juhászok és 
a kecsketartók még akkor is kitar-
tanak állományaik fenntartása mel-
lett, ha hosszabb-rövidebb ideig a 
gazdasági feltételek nem túlzottan 
kedvezőek.

Az utóbbi időben gyakran vita-
téma az Európai Unió és az USA 
közötti gazdasági kapcsolatoknak 
a mainál sokkal szorosabbra fűzé-
se, a piacok újraszabályozása a kü-
lönböző vámszabályokkal együtt.  
A magyar juhtenyésztés szempont-
jából az EU - USA együttműködés 

úgy érzem, a jövőben számunkra 
akár kedvező is lehet, hiszen az USA 
juhtenyésztése marginális, és ha jó 
termékeink vannak, inkább bővülő 
felvevőpiacot jelenthet. Egy ilyen jel-
legű változás nem vitatom, hogy na-
gyon különböző módon érintheti a 
magyar agrárgazdaság különböző 
szektorait, természetesen attól 
függően, hogy e két nagyon fejlett 
gazdasági régió pontosan milyen 
módon és részleteiben milyen 
feltételek mellett fogja megkötni 
esetleges egyezményét.

A jövő nehezen megjósolható, 
de nem szabad teljesen figyelmen 
kívül hagynunk, hogy közben köz-
vetlen szomszédunkban egy új po-
tenciális agrárgazdasági nagyhata-
lom - a maga 40 millió hektár kiváló 
termőföldjével, olcsó munkaerejé-
vel, nagyon liberális agrárgazdasági 
politikájával, hatalmas idegen tőke 
bevonásával - modern nagyüzemi 
kapacitásokat fejleszt, ez Ukrajna. 
Csak remélhető, hogy az Európai 

Unió és döntést hozó politikusai 
tisztában vannak az ottani folyama-
tokkal és az Ukrajnával kialakítandó 
jövőbeni kapcsolatok kiépítése so-
rán nem hoznak olyan döntéseket, 
amelyek akár a magyar agrárgazda-
ságot, akár az EU más országainak 
agárgazdaságát méltánytalanul hát-
rányos helyzetbe hozzák. A magyar 
juhtenyésztést utóbbi vonatkozás-
ban sem sorolnám a legveszélyez-
tetettebb ágazatok közé, mert az 
ukrán fejlődést és a fejlesztéseket 
többé-kevésbé ismerve, más nö-
vény és állattenyésztő ágazataink 
számára a veszélyforrások nagyob-
bak. Egyet ne felejtsünk, aktualizál-
va egy régi magyar film egyik örök-
becsű mondását: „Az ukránok már 
a spájzban vannak!”

Végezetül gratulálok a 25 éves 
Szövetségnek abban a reményben, 
hogy 25 év múlva újra találkozha-
tunk. Én akkor még csak 99 éves 
leszek, hacsak genetikailag nem 
módosítanak!

A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS RÉSZTVEVŐI
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A SZÖVETSÉG ESEMÉNYNAPTÁRA
2015. NOVEMBER – 2016. NOVEMBER 
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A SZÖVETSÉG ESEMÉNYNAPTÁRA

2015. NOVEMBER – 2016. NOVEMBER 

2015. november 3. Megjelent a 
69/2015. (XI.3.) FM rendelet az 

anyakecsketartás de minimis tá-
mogatásáról szóló 26/2014. (XI. 
20.) FM rendelet módosításáról, 
majd ezt követően a 135/2015. 
MHV közlemény. 

2015. november 10. Minden 
regisztrált kecsketartót levélben tá-
jékoztattuk a kecske de minimis 
támogatás igénybevételével kap-
csolatos tudnivalókról. A támoga-
tási kérelmet 2015. december 11-ig 
lehetett benyújtani, és a birtokontar-
tási (és ellenőrzési) időszak 2015. 
december 12-től 2016. március 19-
ig állt fenn. A támogatás összege 
7.000 Ft/egyed (25.000 egyed fel-
sőhatárig).

2015. november 26-án el-
nökségi ülésen az elnökség tag-
jai megbeszélték az ágazat aktuá-
lis helyzetét, a részközgyűlések 
tapasztalatait, megvitatták az Alap-
szabály módosítási javaslatokat 
és előkészítették a decemberi 
küldöttközgyűlést. Áttekintették  
a 2016. évi költségvetési tervet és 
a 2016. évre tervezett tagdíjakat és 
szolgáltatási díjakat.

2015. december 16-án a NAIK 
Állattenyésztési és Takarmányozási 
Kutatóintézet herceghalmi Tanács-
termében tartotta Szövetségünk 
a szokásos évadzáró küldöttköz-
gyűlését a küldöttek 73,7%-os 
részvétele mellett. A küldöttközgyű-
lést Horn Péter elnök nyitotta meg, 
majd Czerván György, a FM agrá-
rgazdaságért felelős államtitkára 
tájékoztatást adott „a kiskérődző 
ágazat helyzete és lehetőségei 
az agrárigazgatás szemszögéből 
2015-2020. között” címmel, majd 

Hajduk Péter ügyvezető igazgató 
beszámolója hangzott el a 2015. 
év tenyésztési és gazdasági ese-
ményeiről. A küldöttközgyűlés egy-
hangúlag elfogadta az ügyvezetés 
2015. évi tenyésztési és gazdasági 
beszámolóját és a felügyelőbizott-
ság beszámolóját, valamint a szö-
vetség költségvetését és a 2016. 
évre előirányzott tagdíjakat és szol-
gáltatási díjakat. A közgyűlést ebéd 
és kötetlen szakmai eszmecsere 
követte. A javasolt Alapszabály mó-
dosításokat – melyek többségében 
a Polgári törvénykönyv módosítá-
sa következtében szükségessé vált 
pontosítások – a küldöttközgyűlés 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúlag megszavazta.

2016. január 20-án megjelent 
a 4/2016. FM rendelet, amely 
módosította az anyajuh támogatási 
kérelmek (5/2015 (II.19.) FM rende-
let az átmeneti nemzeti támogatás 
(ÁNT) illetve a 9/2015. (III. 13.) FM 
rendelet a termeléshez kötött közve-
tlen támogatás) benyújtási időpont-
ját a 2016-2020. közötti időszakra: 
a kérelmeket tárgyév február 1. és 
március 20. között kell benyújtani 
elektronikus formában.

2016. január 28-án kelt leve-
lünkben valamennyi regisztrált 
juhtartót tájékoztattuk az anya-
juh támogatások (a nemzeti for-
rásból származó ÁNT anyajuh és 
kiegészítő anyajuh támogatás az 
5/2015. (II.9.) FM rendelet alapján, 
illetve az EU forrásból származó ter-
meléshez kötött anyajuh támogatás 
a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alap-
ján) igénylésének részletes felté-
teleiről, a vonatkozó határidőkről. 
Ebben jeleztük, hogy a kérelme-
ket tárgyév február 1. és március 

20. között kell benyújtani elektron-
ikus formában valamint azt, hogy 
a Szövetségünk által kiállított iga-
zolást is elektronikus formában kell 
csatolni a kérelemhez.

2016. február 2. Elindult a Szö-
vetség hivatalos Facebook oldala.

2016. február Miután megjelent 
a „védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták genetikai 
állományának in situ megőrzése fel-
hívás” (VP4-10.2.1.-15), azaz az ős-
honos és veszélyeztetett fajták te-
nyésztőinek támogatási felhívása, 
összehívtuk az érintett tenyésztőket, 
hogy tájékoztassuk őket a támoga-
tás igénybevételének feltételeiről,  
a támogatási feltételeknek megfele-
lő egyedeikről, és hogy kiállítsuk a 
támogatási feltételeknek megfelelő 
egyedekről szóló igazolást. A követ-
kező helyeken tartottuk az értekez-
leteket:

február 10. Hódmezővásárhely
február 11. Hortobágy
február 17. Kaposvár
február 18. Budapest

2016. március 2-án Mezőhe-
gyesen cigája szakmai napot 
rendeztünk, melyen értékesítettük 
a Szövetség központi kosnevelő 
telepén felnevelt cigája és tejelő 
cigája tenyészkosokat.

2016. március 16-án szakmai 
napot tartottunk Mátranovákon a 
gyimesi racka központi kosneve-
lő telepen, amelyen értékesítésre 
kerültek a felnevelt kosok.

2016. március 17-én szakmai 
Napot tartottunk Nagydorogon, 
ahol értékesítésre kerültek a fel-
nevelt cikta kosok. 
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2016. március 22-én elnöksé-
gi ülést tartottunk. Az ülésen elfo-
gadták a 2015. évi pénzügyi beszá-
molót, megbeszélték a 2016. évi 
tenyészállat kiállításokat, rendez-
vényeket (Alföldi Állattenyésztési 
Napok - Szent György napi Juhász-
találkozó - id. Tóth Imre díj – Farm-
er-Expo – Kaposvári Állattenyész-
tési Napok – Szent Mihály nap) és 
előkészítették a részközgyűléseket, 
melyeken a küldötteket megvá-
lasztják. Az elnökség jóváhagyta a 
jubileumi küldöttközgyűlés szerve-
zését.

2016. március 29. Megjelent  
a „Juh- és kecsketartó telepek kor-
szerűsítés” támogatás pályázati felhí-
vása (VP2-4.1.1.4-16), melynek részle-
teiről a juh- és kecsketartókat május 
10-én kelt levelünkben tájékoztattuk.

2016. március-április hó-
napban 18 helyszínen részköz-
gyűléseket tartottunk a Szö vetség 
tagjai számára. A résztvevők meg-
választották a küldötteket és ja-
vaslatokat tettek a tisztségviselők 
személyére a 2016. május 12-ei 
tisztújító küldöttközgyűlésre. Meg-
beszélték az Alapszabály módo-
sítási javaslatokat. Tájékoztatást 
kaptak a Vidékfejlesztési Program 
kiskérődzőket érintő beruházási 
pályázatokkal kapcsolatos tudni-
valókról.

A rendes (törzstenyésztő) ta-
gok számára négy régióban illetve 
a kecsketenyésztő tagok részére 
Budapesten kerültek lebonyolításra  
a részközgyűlések.

2016. április 14-én magyar par-
lagi kecske szakmai Napot tartot-
tunk Szécsénkén, ahol értékesítés-
re kerültek a felnevelt parlagi bakok. 

2016. április 22-én Törtelen ma-
gyar merinó szakmai napot szervez-
tünk, melynek keretében a közpon-
ti kosnevelő telepen felnevelt és 
minősített kosok árverésére került 
sor. 

2016. április 23-án Hortobágyon 
hortobágyi racka szakmai napot 
szerveztünk, melynek keretében a 
központi kosnevelő telepen felnevelt 
és minősített kosok árverésére került 
sor. 

2016. április 25-én a herceghal-
mi Abacus Hotelben Jubileumi Kül-
döttközgyűlés keretében ünnepeltük 
meg a Szövetség alapításának 25. év-
fordulóját. A köszöntőket és a díjazot-
takat kiadványunk elején ismertettük. 
Dr. Komlósi István előadásában az 
elmúlt 25 év tenyésztési eredményeit 
mutatta be néhány fajta különböző tu-
lajdonságaiban tapasztalt tenyészér-
ték változásain keresztül. Ezt követően 
Hajduk Péter a Szövetség 25 évének 
eseményeit ismertette, felsorolta a 

Szövetség díjazottjait, bemutatta ki-
adványainkat. A Szövetség vezetősé-
ge átadta a Szövetség alapításában 
résztvevők és segítők számára meg-
emlékezési ajándékait.

2016. május 12-én a NAIK Állatte-
nyésztési és Takarmányozási Kutató-
intézet herceghalmi Tanácstermében 
tartotta Szövetségünk tisztújító kül-
döttközgyűlését a küldöttek 78,8%-
os részvétele mellett. A küldöttköz-
gyűlést Horn Péter elnök nyitotta meg, 
majd röviden beszámolt az elmúlt  
4 év tapasztalatairól, eseményeiről, és 
megköszönte a leköszönő elnökség 
és felügyelőbizottság tagjainak mun-
káját. Ezt követően a küldöttek megvá-
lasztották a felügyelőbizottság tagjait 
és elnökét nyílt szavazással, az elnök-
ség tagjait, az elnököt és két alelnököt 
pedig titkos szavazással.

Hajduk Péter ügyvezető igazgató 
röviden ismertette a Szövetség 2015. 
évi egyszerűsített mérlegbeszámoló-
ját, amelyet a küldöttek egyhangúlag 
elfogadtak. A korábban különböző 
fórumokon már egyeztetett Alapsza-
bály módosítási javaslatokat a kül-
döttek tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta. Az új Alapszabályt ki-
adványunkban megtalálják. A közgyű-
lést ebéd és kötetlen szakmai eszme-
csere követte.

2016. május 19-22. között a 
XXIII. Alföldi Állattenyésztési Na-
pok eseményei zajlottak, május 

A TÁRSULT TAGOK SZÁMÁRA A KÖVETKEZŐ  
HELYEKEN TARTOTTUNK RÉSZKÖZGYŰLÉST:

Dátum Helyszín

március 30 Akasztó

március 31 Balmazújváros

április 4 Devecser

április 5 Karcag

április 6 Nyíregyháza

április 7 Mezőcsát

április 8 Mezőfalva

április 11 Vásárosnamény

április 12 Hódmezővásárhely

A RENDES (TÖRZSTENYÉSZTŐ) TAGOK SZÁMÁRA NÉGY RÉGIÓBAN ILLETVE  
A KECSKETENYÉSZTŐ TAGOK RÉSZÉRE BUDAPESTEN KERÜLTEK LEBONYOLÍTÁSRA  
A RÉSZKÖZGYŰLÉSEK.

április 19 Hortobágy 3. régió törzstenyészetei

április 20 Hódmezővásárhely 4. régió törzstenyészetei

április 21 Dormánd 2. régió törzstenyészetei

április 28 Budapest kecske törzstenyészetek

április 29 Kaposvár 1. régió törzstenyészetei
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22-én a XXXII. Szent György napi 
Juhásztalálkozóra került sor. En-
nek keretében adták át a Magyar 
Juhtenyésztő Szövetség 10 éves 
jubileuma alkalmából alapított 
„id. Tóth Imre” vándordíjat, ame-
lyet a juhtörzskönyvezés területén 
hosszú időn át kiemelkedő tevéke-
nységért ítéli oda a Magyar Juh- 
és Kecsketenyésztő Szövetség 
elnöksége és dr. Tóth Imre. 2016-
ban a díjat Kovács Béla, a Szö-
vetség nyugalmazott instruktora 
kapta. A kiállítás díjazottairól és 
ese ményeiről külön beszámolót 
közlünk.

2016. május 14-15. A XVIII. 
Kevi Juhászfesztiválon szomba-
ton 176, vasárnap 90 bográcsban 
főtt birkapörkölt és más népi ele-
del. (részletek http://www.keviju-
haszfesztival.com/ honlapon talál-
hatók)

2016. június 28-án tartott el-
nökségi ülésen a szövetség első 
félévi tevékenységét, működését, 
feladatait, gazdálkodását beszél-
ték meg. Megvitatták a tervezett 
kos/bak beállítási támogatás kon-
cepcióját, melyet a Szövetség ügy-
vezetése képvisel az egyeztetések 
során. Előkészítették a második 
félév rendezvényeit (Törteli Ju-
hászfesztivál, Farmer-Expo, Kapos-
vári Állattenyésztési Napok).

2016. július 8-9-én rendezték 
meg a II. Törteli Juhászfesztivált. 
8-án pénteken egy tanácskozás 
keretében előadások hangzottak 
el állategészségügyi kérdésekről, 
támogatásokról, majd a program 
Sebők Mihály bemutató mintate-
lepének meglátogatásával folyta-
tódott. A második napi szórakozta-
tó programok között főzőverseny, 
sztárvendégek, kirakodó népmű-
vészeti vásár, tanyaszínház, juhász-

bál, lézer show is helyet kapott.
2016 július 12-én a Magyar 

Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 
a MÁSZ Székházban Kutatási 
témazáró rendezvényt szervezett a 
„A szabadtartás jövője a juhászat-
ban” címmel. Dr. Munkácsi László a 
szabadtartással kapcsolatos kutatá-
sait, tapasztalatait tette közzé.

2016. július 21. Szövetségünk 
kezdeményezésére Magyarország 
és az Olasz Köztársaság, valamint 
Magyarország és az Oszrák Köz-
társaság között bilaterális meg-
állapodás megkötésére került sor 
a kéknyelv-betegségre fogékony 
állatok unión belüli értékesítési 
lehetőségeinek növelése, és el-
sősorban a BTV-4 szerotípus ellen 
vakcinázott fogékony állatoknak 
a 1266/2007/EK rendelet III. mel-
léklet 5. paragrafusában foglaltnál 
rövidebb várakozási idővel tör-
ténő unión belüli szállításának 
megkönnyítésére. A megállapo-
dás megkötése, illetve az Országos 
Főállatorvos 1/2016. sz. határoza-
ta hosszabb távon megkönnyítheti 
a juhok vágási céllal történő szállí-
tását, mivel Ausztriába és Olaszor-
szágba az oltott bárányokat az ol-
tást követő 28 nap után nem csak 
azonnali vágásra lehet szállítani.

2016. augusztus 18-21. között 
rendezték meg Debrecenben a XXV. 
Farmer-Expo Nemzetközi Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Szak-
kiállítást, melynek keretében juh- és 
kecsketenyésztési kiállítást rendez-
tünk. Ezen 25 tenyésztő 46 juh- és 
2 kecskecsoportot mutatott be. Au-
gusztus 21-én egész napos szakem-
ber találkozóra került sor, ennek ke-
retében továbbképzést tartottunk a 
juhtenyésztők számára. 

2016. szeptember 1-jén a Ma-
gyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövet-
ség elnöksége kihelyezett ülését 

Debrecenben tartotta, amelyen meg-
tárgyalták az aktuális ágazati és juhte-
nyésztési eseményeket, valamint tájé-
koztatást kaptak az apaállat beállítási 
támogatás részleteiről. Az elnökségi 
tagok döntöttek a szövetség tenyész-
tési és tenyésztés-szervezési díjainak 
odaítéléséről. Értékelték az év kiállí-
tásait, és megbeszélték a Kaposvári 
Állattenyésztési Napok előkészülete-
it. Az elnökség tagjai meglátogatták a 
Debreceni Egyetem juhállományát, 
és az Egyetem Halbiológiai Laborató-
riumát és termékfeldolgozó üzemét.

2016. szeptember 22-25. között 
rendezték meg a X. Kaposvári Ál-
lattenyésztési Napokat és a XXIII. 
Szent Mihály napi Juh-és Kecskete-
nyésztési Bemutatót és Fórumot. A 
kiállításon a Szövetség 26 tenyésztő-
je 14 juhfajtát és 3 kecskefajtát muta-
tott be 53 csoportban. A Szent Mihály 
napi Fórum előadásairól külön cikk-
ben számolunk be. Az ünnepélyes 
díjkiosztón adtuk át az Aranykampó 
díjat Paládi Vince, bárudvarnoki te-
nyésztőnek, a Schandl József díjat 
Hajduk Péter ügyvezető igazgatónak 
illetve a 2016. év tenyésztője díjat 
Sebők Mihály törteli tenyésztőnek.

2016. november 3. Megjelent 
a 72/2016. (XI.3.) FM rendelet az 
anyakecsketartás de minimis támo-
gatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM 
rendelet módosításáról, majd ezt kö-
vetően a 98/2016. MHV közlemény. 

2016. november 9. Minden re-
gisztrált kecsketartót levélben tájékoz-
tattuk a kecske de minimis támo-
gatás igénybevételével kapcsolatos 
tudnivalókról. A támogatási kérelmet 
2016. december 23-ig lehet benyújta-
ni, és a birtokontartási (és ellenőrzési) 
időszak 2016. december 23-tól 2017. 
április 1-ig állt fenn. A támogatás 
összege 7.000 Ft/egyed (32.000 
egyed felsőhatárig).
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XXIII. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK 
JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI DÍJAZOTTJAI 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2016. MÁJUS 19-22 



52
52

XXIII. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK JUH-  
ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI DÍJAZOTTJAI

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2016. MÁJUS 19-22

A tenyészállat kiállítás díjainak 
átadása előtt adtuk át a Ma-

gyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség 10 éves jubileuma al-
kalmából alapított „id. Tóth Imre” 
vándordíjat.

A vándordíj egy márványlapra 
helyezett ezüst gyümölcsöstál, ame-
lyet néhai Tóth Imre miniszteri külön-
díjként kapott az 1941. évi Országos 
Mezőgazdasági Kiállításon a juhte-
nyésztésben elért eredményeiért és 
a bemutatott tenyészállatokért.

A díj egy évig ahhoz a juhte-
nyésztő szakemberhez kerül, aki a 
juhtörzskönyvezés területén hosszú 
időn át kiemelkedő tevékenységet 
végzett. A díjjal 1000 euronak meg-
felelő pénzjutalom jár.

Megköszönve dr. Sáfár Lász-
lónak, a Szövetség tenyésztésve-
zetőjének, hogy a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség ván-
dordíjának egy évig otthont adott, 
és hogy erre sokáig emlékezzen, 
megkapta a vándordíj ez alkalomra 
készített emlékplakettjét.  Az emlék-
plakettet dr. Tóth Imre és felesége 
adta át.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség elnöksége a dí-
jat idén Kovács Bélának, a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 
instruktorának ítélte oda, aki több 
évtizede dolgozik a juh törzskönyve-
zés területén. A díjat dr. Tóth Imre 
és felesége adta át.

A kiállításon a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség 32 te-
nyésztője 64 juh és kecske tenyé-
szállat csoportban mutatta be a 
Szövetség tenyésztési programjá-
ban szereplő 14 juhfajtát és 3 kecs-
kefajtát.

A bíráló bizottság a díjakat a kö-
vetkező tenyésztőknek ítélte oda faj-
tánként és korcsoportonként.

A díjakat Kiss Miklós Zsolt, a Mi-
niszterelnökség agrár-vidékfejlesz-
tésért felelős államtitkára, és a Hód 
Mezőgazda Rt. képviseletében An-
tal Gábor, vezérigazgató, a Szövet-
ség különdíjait Kiss György, a Szö-
vetség termelési alelnöke és Hajuk 
Péter, a Szövetség ügyvezető igaz-
gatója adta át. 

A KIÁLLÍTÁS BÍRÁLÓI: ESZTERHAI CSABA, NAGY LÁSZLÓ, FÖLDI GYULA
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ELSŐ DÍJAT KAPTAK AZ ALÁBBI CSOPORTOK:

Holló Mátyás, Uszód berrichon jerke

Lugosi László, Debrecen suffolk jerke

Holló Mátyás, Uszód berrichon anya

Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france növendékkos

Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon anya

Varga Imre, Dunavecse német húsmerinó jerke

Sebők Mihály, Törtel német feketefejű anya

MÁSODIK DÍJAT KAPTAK AZ ALÁBBI CSOPORTOK:

Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france jerke

Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france anya

Varga Imre, Dunavecse ile de france jerke

Magyar Elek, Hajdúszoboszló ile de france tenyészkos

Anipharma-A Kft., Békéscsaba német húsmerinó jerke

Hajnal János, Ballószög suffolk jerke

Kiss Gyula, Szabadhídvég német húsmerinó jerke

HARMADIK DÍJAT KAPTAK AZ ALÁBBI CSOPORTOK:

Sebők Mihály, Törtel német húsmerinó anya

Hulyák István, Kisgyőr ile de france növendékkos

Sisák Imre, Békéssámson charollais jerke

Farkas Zoltán, Mindszent német húsmerinó jerke

Korhecz Béla, Hódmezővásárhely ile de france növendékkos

Győri Tanya Kft., Hajdúböszörmény ile de france jerke

Ónodi-Szűcs Kft., Balmazújváros ile de france növendékkos

A kiállítás nagydíját 
Vad Andrea hódmezővásárhelyi 
tenyésztő érdemelte ki ile de fran-
ce és berrichon du cher tenyészál-
lataiért. 

Különdíjat kaptak:
A Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség juhtenyésztési kü-
löndíját a Holló Mátyás, Uszód 
kapta a kiállításon bemutatott berri-
chon du cher és magyar merinó te-
nyészállataiért.

A Tej Szakbizottság különdí-
ját a Hun Farm Kft., Izsák kapta a 
kiállításon bemutatott szánentáli és 
núbiai kecskéiért.

JUHTENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJJUHTENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ VAD ANDREA
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MERINÓ SZAKBIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJ SEBŐK MIHÁLY HÚSJUH SZAKBIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJ VARGA IMRE ŐSHONOS SZAKBIZ. KÜLÖNDÍJ  PAPP JÓZSEF

KÖRMÖZÉSI BEMUTATÓ

A Merinó Szakbizottság különdí-
ját Sebők Mihály törteli magán-
tenyésztő kapta magyar merinó és 
német húsmerinó csoportjaiért.

A Húsjuh Szakbizottság kü-
löndíját Varga Imre, dunavecsei 
tenyésztő kapta a kiállításon bemu-
tatott német húsmerinó és ile de 
france tenyészállataiért.

Az Őshonos Szakbizottság 
különdíját a Papp József Kft., 
Mezőhegyes kapta a kiállított cigá-
ja csoportjáért.

FAJTAGYŐZTES JUHOK: 

1 02294 54 német húsmerinó jerke Varga Imre, Dunavecse

1 05710 539 ile de france jerke Vad Andrea, Hódmezővásárhely

1 32613 528 suffolk jerke Barcsik Gabriella, Kecskemét

1 02342  5306 magyar merinó növendékkos Holló Mátyás, Uszód

1 12110  5250 német húsmerinó növendékkos Sebők Mihály, Törtel

1 05710  594 ile de france növendékkos Vad Andrea, Hódmezővásárhely
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LEGSZEBB TENYÉSZKOS A FŐZŐVERSENY GYŐZTESE PÉTER LÁSZLÓ

Fajtagyőztes egyedeket választot-
tak azokból a fajtákból és korcso-
portokból, amelyekben egy kate-
górián belül 3 vagy több csoport 
egyedei szerepeltek az összevetés-
ben.

A kiállítás legszebb anyajuha 
díját Vad Andrea, Hódmezővásár-
hely 1 05710 459-es fülszámú ile 
de france anyajuha kapta. 

A kiállítás legszebb jerkéje dí-
ját Holló Mátyás, Uszód 1 02342 
5231-es fülszámú berrichon du 
cher tenyészjerkéje kapta

A kiállítás legszebb növendék-
kosa díját Holló Mátyás, Uszód  
1 02342 5221-es fülszámú berri-
chon du cher növendékkosa kapta.

A kiállítás legszebb tenyészko-
sa díját az Anipharma-A Kft., Bé-
késcsaba 1 03107 455-es fülszá-
mú német húsmerinó tenyészkosa 
kapta.

A kiállítás legszebb nőivarú 
kecskéje díját a Hun-Farm Kft.  
7024 066586-os fülszámú núbiai 
tenyészjerkéje kapta.

Tóth Árpád iparművész, Sár-
bogárd különdíját – egy gravíro-
zott „RÉVÉSZ” bicskát – Farkas 
Zoltán mindszenti tenyésztőnek 
ítélte a bírálóbizottság.

Szintén Tóth Árpád iparmű-
vész, Sárbogárd különdíját – egy 
gravírozott „RÉVÉSZ” bicskát –
ítélte a bírálóbizottság Ferge Sán-
dor instruktornak.

A Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Főiskolai Kar kü-
löndíját Lugosi László kiskunfé-
legyházi tenyésztő kapta a suffolk 
jerkéiért. 

A díjat dr. Horváth József az 
SZTE Mg. Kar dékánja adta át.

Az Animal-Hygiene Kft. 3 díjat 
ajánlott fel a Kft. termékeiből egyen-

ként 100.000 Ft értékben. A külön-
díj MaXx Energy energia vitamin és 
ásványi anyag nyalótömb, valamint 
TopDry és SaharaDry alompor.

Az egyik díjat
Holló Mátyás, Uszód kapta,
a másik díjat
Hulyák István, Kisgyőr kapta,
a harmadik díjat
Sebők Mihály, Törtel kapta.
A díjakat Szamek Nóra, Molnár 

Helén és Molnár Bettina adta át.
A Cargill Takarmány Kft. kü-

löndíjban részesíti Holló Mátyás 
uszódi tenyésztőt a kiállítás leg-
szebb növendékkosának tenyésztő-
jét és tulajdonosát. A díj egy plakett 
és 1 tonna Purina Bárány Max indí-
tó takarmánykeverék.

A díjat Bárány Péter, szarvas-
marha ágazati igazgató adta át.

Köszönjük és gratulálunk a részt-
vevőknek!

LEGSZEBB ANYAJUH LEGSZEBB JERKE LEGSZEBB NÖVENDÉKKOS
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XXXII. SZENT GYÖRGY NAPI JUHÁSZTALÁLKOZÓ

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 2016. MÁJUS 22.

AMagyar Juh-és Kecsketenyész-
tő Szövetség, a Szegedi Tudo-

mányegyetem Mezőgazdasági 
Kara, a Hódmezővásárhelyi Gaz-
dasági Egyesület Juhtenyésztési 
Szakosztálya, a Juh Terméktanács, 
valamint a Hód-Mezőgazda Zrt. az 
Alföldi Állattenyésztési Napok kere-
tében a hagyományoknak megfele-
lően megrendezte a XXXII. juhász-
találkozót. Ünnepélyes megnyitó 
keretében köszöntőt mondott dr. 
Horn Péter, a Magyar Juh- és Kecs-
ketenyésztő Szövetség elnöke, Bá-
tor Árpád, a Juh Terméktanács el-
nöke, dr. Horváth József, az SZTE 
Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasá-
gi Kar dékánja. A bevezető gondo-
latok után a rendezvény fővédnöke 
Farkas Sándor országgyűlési képvi-
selő, a Magyar Állattenyésztők Szö-
vetségének elnöke nyitotta meg.

A rendezvény idén is a tenyé-
szállat kiállítással egy területi egy-
ségben lett megszervezve. Az Al-
földi Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napok mindhárom napján tenyész-
állat, termék-és technológiai bemu-

tatót rendeztünk. A technológiai 
kiállítás keretében széles körű szak-
mai ismereteket szerezhettek a lá-
togatók a legújabb korszerű etető, 
itató berendezésekről, válogatókról, 
körmöző kalodákról, villanypász-
torokról és sok egyéb más hasz-
nos termékről, mely hatékonnyá 
és könnyebbé teheti a tenyésztők 
munkáját. Kiss Gábor szabadhídvé-
gi tenyésztő vasárnap két alkalom-
mal körmözési és vemhesség-
vizsgálati bemutatót tartott nagy 
érdeklődés mellett.

A Hódmezővásárhelyi Gazdasá-
gi Egyesület pedig a hagyományos 
juhászati és pásztor használati esz-
közökből és kellékekből néprajzi ki-
állítást mutatott be.

Hagyományosan megrendezés-
re került a főzőverseny, melynek 
keretében ízletes birkapörköltöket 
készítettek a versenyzők. 
A főzőverseny díjazottjai:

1.  helyezést ért el Péter László, 
aki a Magyar Juh- és Kecske-
tenyésztők Szövetsége díját 
kapta.

2.  helyezést ért el Sisák Imre, aki 
a Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Karjának dí-
ját vette át.

3.  díjat az Agro-Legato Kft. díját 
Bali Zoltán kapta.

Külön díjban részesültek:
 Pál Lajos és Sindel János a 
Hód-Mezőgazda Kft. különdíját 
vette át.
 Dani István a Magyar Mezőgaz-
daság Kft. különdíját kapta.
 Dani János 3.000 – 3.000 Ft-
os sajt utalványát Papp Attila és 
a „Bárányok hallgatnak” nevű 
diák csapat kapta.
A programot citeramuzsika, tá-

rogató és az Aranykalász Népdalkör 
és a Délibáb Népdalkör énekkari 
műsora, a Csanádpalotai ha gyo-
mányőrző néptánccsoport fel lé-
pése színesítette.

A Juhásztalálkozó ideje alatt az 
állatkiállítás helyszínén a Szövetség 
munkatársai bemutatták a kiállított 
fajtákat, és az értékesítésre felaján-
lott állatcsoportokat. Ez a program 
nem csak a juhászokat, hanem a ki-
állítás nem szakértő látogatóit is le-
kötötte. Az érdeklődők megtöltötték 
a lelátókat és a bemutatótér melletti 
szabad helyeket. 

A kiállítás keretében juh-és 
kecske tejtermékek kóstolására 
és vá sárlására is lehetőség nyílt. 
A ren dezvényt színesítette még az 
ágazatunkhoz szorosan kapcsolódó 
használati eszközök, népművészeti 
tárgyak árusainak sokasága. 

A kiállítás teljes ideje alatt a nap-
sütéses nyári idő is hozzájárult a ven-
dégek számának növekedéséhez.

JUHÁSZNAP MEGNYITÓ

sikeres juh-, és kecsketakarmányozás
MILLAPHOS program

MILLAPHOS SPEZIAL
Anyajuhok és tenyészkosok számára
Ásványi kiegészítő a legmagasabb szintű
tenyésztési eredmények eléréséért.
Magas szintű ellátottság a vitaminok, 
Béta-Karotin és szerves nyomelemek 
területén. Használata javasolt 2-3 héttel 
a termékenyítési ciklus megkezdése 
előtt, korlátozás nélkül. Kerüljük a 
hímivarú állatok egész éven át tartó 
etetését!
(15 kg-os vödör, melaszozott)

MILLAPHOS LECKSCHALE
Juhok és kecskék számára
Egyszerű takarmány kiegészítő juhok és 
kecskék számára, amely minden fontos 
ásványi anyagot és vitamint tartalmaz a 
különböző korcsoportok részére.
(15 kg-os vödör, melaszozott)

SCHAUMANN-LECKSTEIN
Juhok, kecskék, dám-, és 
gímszarvasok számára
Rézmentes, Nátriumban gazdag nyalósó, 
nyomelem kiegészítéssel legelőn tartás-
kor, valamint épületben is. 
(10 kg sótömb)

Öko minősítés:

Speciális kiegészítők

Mikroelemes nyalósó

H. Wilhelm Schaumann Állattakarmányozási Kft.
1094 Budapest, Liliom utca 11. Tel.: +36 1 219  0572, www.schaumann.hu

További információval kollégáink szívesen állnak az Ön rendelkezésére:

Kovács Viktor
+36 20 411 4787 
Nyugat-Magyarország

 Gyöngy Zoltán
+36 20 316 7404 

Kelet-Magyarország
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Kedves János! 
Kérlek, mondj néhány szót magadról.

2001-ben kezdtem el juhokkal fog-
lalkozni. Az egyetem elvégzése után 
különböző termelő szövetkezetekben 
és állami gazdaságokban dolgoztam 
szarvasmarhával (tejelővel és húsmar-
hával), sertéssel. 1985-ben kiléptem 
a munkahelyemről és feleségemmel 
megvettük ezt a tanyát Kisfüzesen. A 
zárt tartást nem szerettem és abban 
gondolkodtam, hogy legelő állatfaj-
tákat fogok tartani. El nem tudnám 
képzelni magam egy zárt tartásos, pl. 
120 ezres brojlertelepen.
Mekkora területtel és milyen állatállo-
mánnyal rendelkezik a vállalkozásod?
Jelenleg 100 hektár legelőterülettel 
rendelkezem, amelyet legelőkertek-
re osztottam. Minden legelőkertben 
van itató vagy természetes vízforrás 
(patak). Az állományt 200 körüli anya 
alkotja és 4 tenyészkos, valamint a te-
nyészutánpótlásra szánt jerkék.
2001-ben az indulásnál Texel fajtával 
kezdtem. Bárdudvarnokról Juhász 
Páltól vásároltam az első jerkéimet. 
Később Tiszacsegéről megvettem 
egy teljes törzskönyvezett állományt: 
35 anya és ezek szaporulata, vala-
mint ezekhez egy kost. Így kezdődött. 

Akkor úgy gondoltam, hogy a Texelt 
népszerűsíteni fogom, hiszen a „világ 
legjobb húsbirkája a Texel”. Sajnos ez 
nem sikerült. Egy darabig elég szép 
számú tenyészkost sikerült eladnom, 
mint törzstenyészet. Amíg volt támo-
gatás a tenyészkosokra, idehaza és 
Romániában is sokan vásároltak tőlem. 
Az akkori tenyésztőtársak nem hitték el, 
hogy ezt az intenzív fajtát is lehet exten-
zív körülmények között tartani. Sajnos 
az intenzív fajtákra jellemző tulajdon-
ságok továbbra is megmaradtak, mint 
például a nehéz ellés, érzékenyebb, 
könnyebben kap tüdőgyulladást. Ek-
kor gondolkodtam el azon, hogy válta-
ni kellene egy olyan fajtára, amely ezt 
az extenzív tartási körülményt jobban 
bírja. Így jutottam el a Romney fajtá-
hoz. Akkor az országban elsősorban 
Új-Zélandról bekerült állományok vol-
tak. Csehországból vásároltam koso-
kat, és egy fajta-átalakító keresztezés-
be kezdtem. Ma már ott tartok, hogy 
R1-es egyedek vannak az állományom-
ban. A Romney Magyarországon nem 
ismert fajta. Jól bírja az extenzív tartást, 
télen-nyáron kint vannak a szabadban, 
maguktól ellenek, ember hozzá nem 
nyúl. A fajta kitenyésztésénél egy szi-
gorú szelekciós szabály érvényesült: 
azok az egyedek, amelyek adott évben 
nem neveltek lehetőleg 2 bárányt, kö-
vetkező évben selejtezésre kerültek.
A célom az volt ezzel a fajta-átalakító 
keresztezéssel, hogy a lehető legke-
vesebb emberi beavatkozás legyen 
ebben a tartásmódban. A juhtartás 
nem bírja el a nagy költségeket. 

Az extenzív tartás mellett milyen prob-
lémák merültek fel az állományodban?
A Texelnél elsősorban a nehézellés, 
és az érzékenységéből adódóan 
tüdőgyulladás. Volt még egy olyan 
gond, amivel máshol még nem talál-
koztam, ez pedig a hüvely- és végbél 
előesés. Nem találtam a probléma 
okát. Az állatorvosok a problémát 
abban gondolták, hogy az idősödő 
állatok szalagjai lazábbakká válnak, 
és ez okozza a rendellenességet. A 
tapasztalat viszont az volt, hogy el-
sősorban a fiatalabb egyedeknél jött 
elő ez a gond. Tenyésztőtársaktól jött 
az ötlet, hogy ez a probléma lehet ta-
karmányozási eredetű is. Az extenzív 
legeltetéses tartás mellett meg sem 
fordult a fejemben, hogy ez okozhatja 
a problémát.

Hogyan találtál rá a készítményünkre?
Egy kiállításon találtalak meg Ben-
neteket, és a beszélgetés kapcsán 
kiderült, hogy ez a termék nem csak 
mikroelemet tartalmaz, hanem vita-
minokat és makroelemeket is. Úgy 
gondoltam, megér egy próbát és az 
addig használt kősó és egyéb más 
sók helyett kipróbáltam a Ti terméke-
teket. A következő évben azt tapasz-
taltam, hogy drasztikusan visszaesett 
a hüvely– és végbél előesések szá-
ma 5-8%-ról 1-2%-ra. Ez a tendencia 
jelenleg sem emelkedik. 

Számomra ez azt igazolta, hogy a 
probléma takarmányozási eredetű 
volt. Nem változtattam semmi mást a 
tartásban, takarmányozásban; csak a 
termék használata volt új.
A fajta-átalakítás és az extenzív legelte-
téses tartás mellett milyen jelentőséget 
látsz ebben a komplex termékben?

Annak függvényében, hogy én mekko-
ra teljesítményt várok el egy állattól és 
mennyire tartom intenzíven és zártan, 
a kiegészítők szerepe és jelentősé-
ge egyre nagyobb. Az én példám azt 
bizonyítja, hogy egy teljesen exten-
zív körülmények között tartott állatnál 
sem lehet azt megtenni, hogy semmit 
nem adok neki. Ha azt akarom, hogy 
a nevezett problémák ne forduljanak 
elő, vagy a problémák száma a lehető 
legkevesebb legyen extenzív körülmé-
nyek között is és emellett a lehető leg-
jobb teljesítményt nyújtsák az állatok, 
ahhoz az ásványi anyagokra és a vita-
minokra feltétlenül szükség van. Azt a 
luxust nem engedheti meg magának a 
tenyésztő, hogy nem ad neki semmit 
és lesz, ami lesz. Bármennyire is ex-
tenzív és legelőre alapozott a tartás, 
a nyalótömbben lévő megfelelő szintű 
vitaminra, mikro- és makroelemekre 
akkor is feltétlenül szüksége van az ál-
latnak, vagyis nélkülözhetetlen.
A termék használata kapcsán tapasz-
taltál-e más területeken is változást?
Ilyen jellegű vizsgálatokat és statiszti-
kai adatgyűjtést nem végeztem. Ha a 
2015-ös évet nézem, az mondható el, 
hogy egyetlen anya kivételével az ösz-
szes juhom megellett. 

Lehet, ha ezt a terméket nem kapják, 
nincs ilyen jó a vemhesülés. A legelő 
területek AK értéke nagyon gyenge 
ÖKO gazdálkodás.  Nem lehet műt-
rágyázni, ezért a növények mikroelem 
tartalma is évről évre csökken.
Milyen etetési technológiával haszná-
lod ezeket a nyalóvödröket?
Csak egyszerűen kirakom, és állandó-
an ott van az állatok előtt. Megpróbá-
lom az itatók közelében elhelyezni. A 
területen nincs fedett színem, a legelő-
kertekben a szabad ég alatt vannak 
kirakva. Egy fedett színem van, ahol a 
frissen ellett anyák a bárányaikkal kis 
csoportban néhány napig bent van-
nak, itt is etetem velük a nyalótömböt. 
Gyakorlatilag 365 napon keresztül az 
állatok előtt van a termék. Csináltam 
egy olyan tesztet, hogy a korábban 
használt termékeket a Ti készítmé-
nyetekkel együtt oda tettem az álla-
toknak. Az volt a tapasztalat, hogy a Ti 
készítményeteket sokkal szívesebben 
fogyasztotta, mint az összes többit. 
Jobban elfogadja és szívesebben eszi.
Az alapkészítményünk mellett kipróbál-
tad-e már más termékünket is?
Az űzetési időszakban a még jobb 
ásványianyag- és vitaminellátás érde-
kében kipróbáltam a Millaphos Spe-
zial terméket is. Ez egy magasabb 
beltartalmi értékű nyalótömb, melyre 
nem sajnálom a pénzt. Az őszi űzetési 
időszakban októbertől ezt a terméket 
fogom használni.
Milyen hosszú távú elképzeléseid van-
nak az állománnyal kapcsolatban?
Néhány évig még szeretnék fejlesz-
teni. Ez a tartási, takarmányozási és 
tenyésztési irány nagyon hasonlít az 
új-zélandi irányoz, én azt tartom a leg-
jobb módszernek. A fajtánál szintén 
ugyanez a helyzet, nem akarok intenzív 
irányba elmenni. Marad ez a fajta átala-
kítás, a 4. generáció már 93% fölötti 
vérhányada hivatalosan is tiszta vérnek 
számít. Nem gondolkodom más fajtá-
ban. Azt meg végképp rossz gondolat-
nak tartom, hogy minden évben más 
fajta kosait használjam, mert éppen az 
tetszik. 

Fontosnak tartom, hogy kell egy hosz-
szú távú tenyésztési koncepció. Az 
anyaállatok megközelítőleg 8 éves ko-
rukig maradnak az állományban, ekkor 
selejtezem őket. Az a cél, hogy azok 
az egyedek maradjanak tenyésztésben 
(és az utódaik), amelyek jól nevelnek, 
jól tejelnek és lehetőleg ikreket elle-
nek. Csak tenyészkosokat vásárolok, 
a nőivarú egyedeket mind saját állo-
mányommal állítom elő. A tenyésztést 
még mindig úgy szervezem, mintha 
még mindig törzstenyésztő lennék. Ezt 
fontosnak tartom, mert csak így lehet 
az állomány magas szintű termelését 
megtartani. Árutermelő állományként is 
háremeket alakítottam ki, és így értem 
el egy stabil genetikai hátteret.
Saját tapasztalataid alapján kiknek aján-
lod ezt a termékcsoportot?
Mindenkinek.

Aki nem akar kockáztatni, hogy mi lesz 
a takarmányon való spórolás végered-
ménye, az használja ezeket a termé-
keket, mert az ásványianyag- és vita-
minellátás az alapja mindennek. Úgy is 
mondhatnám, hogy olyan ez, mint az 
autó meg az olaj. Lehet akármilyen jó 
autóm, de ha nem teszek bele olajat, 
az nem fog működni sokáig. Az ás-
ványianyag- és vitaminellátás nélkülöz-
hetetlen. Akármilyen a takarmányozási 
program, ezen nem szabad spórolni!
Kedves János! Nagyon szépen kö-
szönöm a beszélgetést és azt, hogy 
elmondtad a tapasztalataidat és a 
véleményedet a termékeinkkel kap-
csolatban. 

Írta: Gyöngy Zoltán 
Szarvasmarha-ágazati értékesítési vezető

H. Wilhelm Schaumann Állattakarmányozási Kft.

MIÉRT JÓ A „ZÖLDFEDELES”?
A Schaumann Millaphos Leckschale nyalótömb gyakorlati alkalmazása Dietrich János kisfüzesi állományában
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XXV. FARMER-EXPO JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI KIÁLLÍTÁS

DEBRECEN, 2016. AUGUSZTUS 18-21.

A kiállításon a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség 25 te-
nyésztője 46 juh és 2 kecske te-
nyészállat csoportban mutatja be 
a Szövetség tenyésztési programjá-

ban szereplő 13 juhfajtát és 1 kecs-
kefajtát.

A bíráló bizottság a díjakat a kö-
vetkező tenyésztőknek ítélte oda faj-
tánként és korcsoportonként.

A díjakat a V-Trade Kft. képvise-
letében Vaszkó Lászlóné, a szövet-
ség különdíjait Kiss György, a Szö-
vetség termelési alelnöke adta át. 

Első díjat kaptak az alábbi csoportok:
Földi Gyula, Mátranovák fekete racka jerke
Kasza Sándor, Dormánd magyar merinó anyajuh
Kiss Gyula, Szabadhídvég texel jerke
Lugosi László, Kiskunfélegyháza suffolk jerke
Sebők Mihály, Törtel német húsmerinó anyajuh
Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france anyajuh
Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon anyajuh

Második díjat kaptak az alábbi csoportok:
Földi Dávid, Mátranovák gyimesi racka jerke
Földi Gyula, Mátranovák fekete racka jerke
Halász Lajos, Kaba charollais jerke
Sebők Mihály, Törtel magyar merinó jerke
Sebők Mihály, Törtel német feketefejű anyajuh
Szilágyi Roland, Túrkeve magyar merinó jerke
Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france jerke

Harmadik díjat kaptak az alábbi csoportok:
Hortobágyi Nonprofit Kft., Hortobágy fehér racka jerke
Kasza Sándor, Dormánd magyar merinó jerke
Kiss Gyula, Szabadhídvég német húsmerinó jerke
Krakomperger Mihály, Nyíregyháza ile de france jerke
Ónodi-Szűcs Kft., Balmazújváros ile de france tenyészkos
Szeőcs Attila, Hodász ile de france jerke
Varga János dr., Lajosmizse berrichon jerke

HÚSJUH SZAKBIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJ LUGOSI LÁSZLÓ MJKSZ TENYÉSZTÉSI KÜLÖNDJ SEBŐK MIHÁLY ŐSHONOS SZAKBIZ. KÜLÖNDÍJ  FÖLDI GYULA
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A kiállítás juhtenyésztési nagydí-
ját 

Vad Andrea, Hódmezővásár-
hely érdemelte ki ile de france és 
berrichon tenyészállataiért. 

Különdíjat kaptak:
A Magyar Juh- és Kecskete-

nyésztő Szövetség hagyományosan 
a Farmer-Expo kiállításon ad át az 
Aranykampó díjat azoknak a juhte-
nyésztőknek, juhászoknak, akik az 
elmúlt években kimagasló szakmai 
munkát végeztek. 

Ebben az évben Aranykampó 
díjban részesült:

Győrfi László, Debrecen-Kis-
macs

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség juhtenyészté-
si különdíját Sebők Mihály törteli 
tenyésztő kapta magyar merinó, né-
met húsmerinó és német feketefejű 
tenyészállat csoportjaiért.

A Merinó Szakbizottság kü-
löndíját Kasza Sándor dormán-
di tenyésztő kapta magyar merinó 
csoportjaiért.

A Húsjuh Szakbizottság külön-
díját Lugosi László kiskunfélegy-
házi tenyésztő kapta a kiállításon 
bemutatott suffolk tenyészállataiért.

A Tej Szakbizottság különdíját 
Takács Imre, Alsózsolca kapta a 
kiállításon bemutatott alpesi kecske 
tenyészállataiért.

Az Őshonos Szakbizottság 
különdíját Földi Gyula mátrano-
váki tenyésztő kapta hortobágyi 
racka csoportjáért.

JUHTENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ VAD ANDREA MERINÓ SZAKBIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJ KASZA SÁNDOR

FEKETE RACKA FAJTAGYŐZTES JERKE GYIMESI RACKA FAJTAGYŐZTES JERKE ILE DE FRANCE FAJTAGYŐZTES TENYÉSZKOS

ARANYKAMPÓ DÍJ  GYŐRFI LÁSZLÓ
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A Varga Tamás debreceni ké-
ses mester által felajánlott bicskát 
a hajdúböszörményi Győri-tanya 

Kft.-nek ítélte oda a bírálóbizottság.
Fajtagyőztes egyedeket válasz-

tottak azokból a fajtákból és kor-

csoportokból, amelyekben egy ka-
tegórián belül 3 vagy több egyed 
szerepelt az összevetésben.

Fajtagyőztes juhok:
1 12110 5968 magyar merinó fajtagyőztes jerke Sebők Mihály, Törtel
1 08639 549 ile de france fajtagyőztes jerke Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló
1 11002 5128 fekete racka fajtagyőztes jerke Földi Gyula, Mátranovák
1 11002 544 gyimesi racka fajtagyőztes jerke Földi Dávid, Mátranovák
7 02503 6290 ile de france fajtagyőztes tenyészkos Ónodi-Szűcs Kft., Balmazújváros

A kiállítás legszebb anyajuha 
díját Vad Andrea, Hódmezővásár-
hely 1 05710 314-es fülszámú ile 
de france anyajuha kapta. 

A kiállítás legszebb jerkéje dí-
ját Lugosi László, Kiskunfélegyhá-

za 1 68182 55-ös fülszámú suffolk 
tenyészjerkéje kapta.

A kiállítás legszebb növendék-
kosa díját Földi Dávid, Mátranovák  
1 11002 5103-as fülszámú gyimesi 
racka növendékkosa kapta.

A kiállítás legszebb tenyészko-
sa díját Földesi Imre, Sárrétudvari 
1 02342 424-es fülszámú magyar 
merinó tenyészkosa kapta, a kos te-
nyésztője Holló Mátyás, Uszód.

LEGSZEBB ANYAJUH LEGSZEBB JERKE LEGSZEBB NÖVENDÉKKOS

MAGYAR MERINÓ FAJTAGYŐZTES JERKE ILE DE FRANCE FAJTAGYŐZTES JERKELEGSZEBB TENYÉSZKOS
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SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS JUH- ÉS KECSKETARTÓKNAK

Juhtenyésztők kérték, hogy ne 
csak féléves képzést szervez-

zünk számukra, hanem szakmai 
rendezvények alkalmával egy-két 
órás szakmai továbbképzések ke-
retében tájékoztassuk a juh- és 
kecsketartókat tartási, takarmá-
nyozási, állategészségügyi, tech-
nológiai kérdésekről. A Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövet-
ség és a Debreceni Egyetem kö-
zös szervezésében a Farmer-Ex-
po kiállítás utolsó napján, 21-én 
vasárnap 11 órától került sor az 
első ilyen továbbképzésre. A ren-
delkezésre álló K pavilont teljesen 
megtöltötték az érdeklődők, és a 
nagy meleg ellenére mindenki vé-
gighallgatta a színvonalas előadá-
sokat.

A Szövetség részéről Hajduk 
Péter ügyvezető igazgató, az Egye-
tem részéről pedig dr. Oláh János 
tudományos munkatárs köszöntöt-
te az egybegyűlteket.

Dr. Hegedűs Dénes kecskemé-
ti állatorvos a juhtenyészetek aktuá-
lis állategészségügyi kérdései című 
előadását „titokzatos” betegségek-
nek tartott tanulságos esetek felso-
rolásával kezdte. Ezekből kiindulva 
nagyon fontosnak tartja a helyes di-
agnózis felállítását, amelynek szigo-
rú rendje van: figyelembe kell venni 
az előzményeket, az aktuális állapo-
tot, mintákat kell értékelni, stb. Sokat 
segít, ha megnézik, hogy a szomszé-
dos, problémamentes tenyésztők mit 
csinálnak másképpen. A nem meg-
felelő takarmányozás és tartási kö-
rülmények nagyban közrejátszanak a 
betegségek kialakulásában. Az infor-
mációáradat segít a sarlatánoknak, 
szélhámosoknak, szakemberrel kon-
zultáljanak, ha baj van. Nincs min-
denre használható „mix”, pláne, ha 
„titkos” az összetétele, kéknyelv be-
tegség ellen nincs homeopátiás szer. 
Részletesen bemutatta a juhok élős-
ködőit, amelyek között újakkal is talál-
kozhatunk. Fontos a célzott kezelés.

Az Animal-Hygiene Kft. részé-
ről Szamek Nóra mutatta be cégé-
nek termékét az Inciprop Hoof láb-
végápolót, amellyel eredményesen 
küzdhetünk a büdös sántaság ellen. 
Előnye a szernek, hogy nem tartal-
maz formaldehidet, így nem szárít-
ja ki a csülökszarut. A szert lábfü-
rösztő tálcába célszerű tenni, de a 
lábvégeket permetezve is használ-
ható. A cég másik terméke az alom-
kezelő por (Sahara dry, Top dry), 
amely megköti a nedvességet, segíti  
a megfelelő környezeti feltételek ki-
alakítását.

Dr. Egerszegi István feltette  
a kérdést a hallgatóságnak: „Me-
lyik a legdrágább juh?” Bemutatta 
a Rekordok könyvében felsorolt leg-
drágább juhokat, de végülis arra a 
megállapításra jutott, hogy a nem 
termelő állat a legdrágább. Mit te-
hetünk azért, hogy minél kevesebb 
olyan állatunk legyen, amely nem 
vagy nem eleget termel. Az ultra-
hangos vemhességvizsgálat segít-

TEJ SZAKBIZOTTSÁG KÜLÖNDÍJ TAKÁCS IMRE HEGEDŰS DÉNES
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séget nyújt egyrészt abban, hogy az 
üres állatokat korán kiválogassuk. 
Ezeket vagy újra termékenyíthetjük, 
vagy selejtezzük, de semmiképp 
nem takarmányozzuk őket úgy, 
mintha vemhesek lennének. Más-
részt a vizsgálattal kideríthető, hogy 
egy vagy több báránnyal vemhesek 
az anyák, így a vemhesség hátra-
lévő szakaszában az ikres anyákat 
differenciáltan takarmányozhatjuk. 
A vemhességvizsgálattal optimális 
takarmányozást teszünk lehetővé, 
ezáltal a takarmányozási költséget 
csökkenthetjük, illetve több élet-
képes bárányt állíthatunk elő. A te-
nyésztő számára hasznos eszköz 
lehet az ivarzás indukció és szink-
ronizálás, amellyel programozottan, 
piaci szempontból célzott időszakra 
állíthatunk elő terméket.

Hadházy Péter, az ARGOS-F 
GROUP munkatársa a makro- és 
mikroelemek takarmányozásban 
betöltött szerepéről tartott előadást. 
Részletesen bemutatta a hazai juh-
tartás, juhtenyésztés problémáit, ne-
hézségeit, amelyek mind kihatnak 
az állatok takarmányozásának mód-
jára. A hazai legelők nem biztosítják 

egész éven át a takarmányt, de még 
a legeltetési időszakban is sok eset-
ben kiegészítő takarmányt kell adni 
a juhoknak. Különös figyelmet kell 
fordítani nyomelem, energia és fe-
hérje kiegészítésre a termékenyítési 
időszakban és a vemhes anyák ta-
karmányozásában. Bemutatta a kü-
lönböző termelési állapotban levő 
juhok táplálóanyag igényeit, ásvá-
nyi anyag és aminósv szükségletét. 
Az Argos-F Kft. takarmánykiegészí-
tő termékei (melasz, glicerin-ENER-
GIA, karbamid és Treovite-fehérje 
folyékony takarmánykiegészítők, 
illetve vitamint, ásványi anyagot, 
melszt és sót tartalmazó nyalóvöd-
rök) segítenek az optimális takarmá-
nyozás megvalósításában.

Végül dr. Monori István, a 
Debreceni Egyetem Karcagi Ku-
tatóintézetének munkatársa a tar-
tástechnológia fejlesztési lehetősé-
geiről számolt be a hallgatóságnak. 
A technológia kialakításakor nagyon 
sok szempontot kell figyelembe ven-
ni: a gazdasági célt, a klimatikus vi-
szonyokat, a környezeti erőforrása-
inkat, a kiválasztott fajta igényeit,  
a juhászat méretét, stb. 

A juhokat tarthatjuk szabad tar-
tásban, félig zárt tartásban és zárt 
tartásban, és a tartási módnak meg-
felelő tartási, takarmányozási, itatási, 
legelő gazdálkodási, fejési, ápolási 
stb. technológiai elemek alkalma-
zásával tehetjük gazdaságosabbá a 
termelést. A technológiai fejlesztések 
munkaerőt, munkaidőt takarítanak 
meg, csökkentik a takarmányozás 
költségeit. Tekintettel a munkaerőhi-
ányra, a legelőkertek kialakítása alap-
vető fontosságú elem. A juhok válo-
gatásához, méréséhez, kezeléséhez 
ma már elengedhetetlenül szüksé-
ges a mobil karámrendszerek, kör-
mölő kalodák használata. Egyre job-
ban terjed a bálaetetők alkalmazása, 
azonban ha nem az istállóban van, 
gondosodjunk a csapadék elleni vé-
delemről. Nemcsak megtermelni kell 
a takarmányt, hanem gondoskodni 
kell annak tartósításáról, tárolásáról.

A továbbképzést követően a 
résztvevők számára fajtabemutató 
következett a juhkiállítás területén.  
A szellemi táplálékot követően pedig 
a szervezők gondoskodtak testi táp-
lálékról is: birkapörkölt és slambuc 
volt az ebéd. 

MONORI ISTVÁN SZAMEK NÓRA
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X. KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK 
XXIII. SZENT MIHÁLY NAPI FÓRUM

KAPOSVÁR 2016. SZEPTEMBER 22-25.

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség hagyományosan Ka-

posváron, a Szent Mihály napi Juh-
tenyésztési Fórum alkalmából adja 
át tenyésztési és tenyésztésszerve-
zési díjait azoknak a juh- és kecske-
tenyésztőknek, akik az elmúlt évek-
ben kimagasló szakmai munkát 
végeztek, és a tenyészállat kiállításo-
kon aktívan részt vettek. 

A díjakat dr. Horn Péter, a szövet-
ség elnöke, Kiss György és Juhász 
Pál a Szövetség alelnökei adták át.

Az idén Aranykampó díjat ka-
pott:

Paládi Vince, Bárdudvarnok
A Magyar Juh- és Kecskete-

nyésztő Szövetség “Schandl Jó-

zsef” tenyésztési díját a Szövet-
séget 25 éve vezető Hajduk Péter 
ügyvezető igazgatónak ítélte oda az 
MJKSZ Elnöksége. Hajduk Péter az 
elmúlt 25 évben meghatározó szere-
pet töltött be a juh törzskönyvezési 
munka újjászervezésében, az állatte-
nyésztési kiállítások megszervezésé-
ben és a tenyésztési munkát elisme-
rő díjak alapításában. A díj elismerő 
oklevél és emlékplakett, illetve 1000 
Eurónak megfelelő pénzjutalom.

Megköszönve Vad Andreának, 
hogy egy évig otthont adott az év 
tenyésztője vándordíjnak, ez alka-
lommal megkapta a vándordíj kicsi-
nyített mását, hogy mindig emlékez-
zenek erre a díjra.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség Elnökségének 
döntése alapján a “2016. Év Te-
nyésztője” díjat, ezzel a Szövet-
ség vándordíját huszonkettedik 
alkalommal Sebők Mihály törteli 
juhtenyésztő kapta a magyar meri-
nó, a német húsmerinó és a német 
feketefejű fajták tenyésztésében és 
bemutatásában kifejtett eredmé-
nyes tevékenységéért. A kitüntetett 
a vándordíj mellett oklevelet és kos-
fejjel díszített arany pecsétgyűrűt 
kapott.

A kiállításon a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség 26 te-
nyészete 14 juhfajtát és 3 kecske-
fajtát mutatott be 53 csoportban.

AZ ÉV TENYÉSZTŐJE  SEBŐK MIHÁLY
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A bíráló bizottság a díjakat a következő tenyésztőknek ítélte oda fajtánként és korcsoportonként.

Első díjat kapott:
Holló Mátyás, Uszód magyar merinó jerke csoportjáért 
Kasza Sándor, Dormánd magyar merinó jerke csoportjáért
Sebők Mihály, Törtel  német feketefejű anyajuh és magyar merinó jerke csoportjáért
Stropek László, Böhönye suffolk jerke csoportjáért
Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon anyajuh és ile de france anyajuh csoportjáért 
Teklovics Ákos, Szentlászló búr növendékbak csoportjáért

Második díjat kapott:
Halász Lajos, Kaba charollais jerke csoportjáért
Holló Mátyás, Uszód magyar merinó növendékkos és berrichon anyajuh csoportjáért
Juhász Pál, Bárdudvarnok texel jerke csoportjáért 
Kiss Gyula, Szabadhídvég texel anyajuh csoportjáért 
Sebők Mihály, Törtel német húsmerinó anyajuh csoportjáért
Sipos Ede, Mórichida lacaune jerke csoportjáért
Papp Gergely, Dombóvár alpesi növendékbak csoportjáért

Harmadik díjat kapott:
Földesi Gyula, Gerjen német feketefejű jerke csoportjáért
Gránásy Istvánné, Aba német húsmerinó tenyészkos csoportjáért
Golf-Szelid Bt., Dunapataj lacaune tenyészkos csoportjáért
Kiss Gyula, Szabadhídvég texel anyajuh csoportjáért 
Sebők Mihály, Törtel magyar merinó tenyészkos csoportjáért
Vad Andrea, Hódmezővásárhely  ile de france jerke csoportjáért és ile de france anyajuh csoportjáért
Ivanics Mihály, Erdősmárok magyar parlagi gödölye csoportjáért

MJKSZ JUHTENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ SEBŐK MIHÁLY
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A X. Kaposvári Állattenyésztési 
Napok juhtenyésztési nagydíját Vad 
Andrea, Hódmezővásárhely kapta 
ile de france és berrichon csoport-
jaiért.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség juhtenyésztési 
különdíját Sebők Mihály törteli te-
nyésztő kapta magyar merinó, né-
met húsmerinó és német feketefejű 
tenyészállataiért. 

A Merinó Szakbizottság különdí-
ját Holló Mátyás uszódi tenyésztő 
kapta a bemutatott magyar merinó 
csoportjaiért.

A Húsjuh Szakbizottság külön-
díját Kiss Gyula szabadhídvégi te-
nyésztő kapta a kiállításon bemu-
tatott német húsmerinó és texel 
csoportjaiért.

Az Őshonos Szakbizottság kü-
löndíját Ivanics Mihály erdősmá-
roki tenyésztő kapta a kiállításon 
bemutatott magyar parlagi kecske 
csoportjáért.

Fajtagyőztes egyedeket válasz-
tottak azokból a fajtákból és kor-
csoportokból, amelyekben egy ka-
tegórián belül 3 vagy több csoport 
egyedei szerepeltek az összevetés-
ben.

Fajtagyőztes juhok: 
1 02342 5413 magyar merinó jerke Holló Mátyás, Uszód
1 16058 56 német feketefejű jerke Földesi Gyula, Gerjen
1 13072 547 suffolk jerke Stropek László, Böhönye

LEGSZEBB TENYÉSZKOS

JUHTENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ  VAD ANDREA

LEGSZEBB GÖDÖLYE

LEGSZEBB NÖVENDÉKKOS

LEGSZEBB ANYA
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A kiállítás legszebb anyajuha 
díját Sebők Mihály, Törtel 1 12110 
3609-es fülszámú német feketefejű 
anyajuha kapta.

A kiállítás legszebb jerkéje dí-
ját a Golf-Szelid BT., Dunapataj 
1 32122 591-es fülszámú lacaune 
tenyészjerkéje kapta

A kiállítás legszebb növendékko-
sa díját Vad Andrea, Hódmezővásár-
hely 1 05710 599-es fülszámú berri-
chon du cher növendékkosa kapta.

A kiállítás legszebb tenyészkosa 
díját Vad Andrea, Hódmezővásár-
hely 1 05710 453-as fülszámú ile de 
france tenyészkosa kapta.

A kiállítás legszebb gödölyéje 
díját a Ivanics Mihály, Erdősmárok  
7049 037723-as fülszámú magyar 
parlagi gödölyéje kapta.

Tóth Árpád iparművész, Sár-
bogárd különdíját – gravírozott 
„RÉVÉSZ” bicskát –Papp Ger-

gely dombóvári és Váczi István tá-
piószecsői tenyésztőnek ítélte a bí-
rálóbizottság.

Az Animaxx-Premium Kft. 3 
díjat ajánlott fel a Kft. termékeiből 
egyenként 200.000 Ft értékben.  
A különdíj 2 db MaXx Energy nyaló-
tömb, 2 db SaharaDry alompor va-
lamint 2 kanna Inciprop Hoof-D.

Az egyik díjat Kiss Gyula, Szabadhídvég kapta,
a másik díjat Sipos Ede, Mórichida kapta,
a harmadik díjat  Vad Andrea, Hódmezővásárhely kapta.

LEGSZEBB JERKE NÉMET FEKETEFEJŰ FAJTAGYŐZTES JERKEMAGYAR MERINÓ FAJTAGYŐZTES JERKE

DÍJAZOTTAINK
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SZENT MIHÁLY NAPI JUHTENYÉSZTÉSI FÓRUM

KAPOSVÁR, 2016. SZEPTEMBER 24.

KIS ÁGAZAT NAGY REMÉNYEKKEL

Néphagyomány, hogy szeptember 
végén a legelőn tartott jószágot 

téli szállásra terelték és a száma-
dók az állatok gazdájának elszámo-
lást készítettek. A behajtást szep-
tember 29-én, Szent Mihály napján 
ünnepli a szakma, aminek apropó-
ján szervezik meg évről-évre Ka-
posváron az Állattenyésztési Napo-
kat. A rendezvény elmaradhatatlan 
programja a Magyar Juh- és Kecs-
ketenyésztő Szövetség által szerve-
zett tanácskozás, amelynek idén fő 
témái az AKG, a telepkorszerűsítési 
pályázatok, a jövő évi támogatások 
és az időszerű állategészségügyi 
kérdések voltak. 

A Szent Mihály napi juhtenyész-
tési fórumra idén is sokan voltak 
kíváncsiak. A kiállítás harmadik 
napján, szombaton rendezett ta-
nácskozást Horn Péter nyitotta 
meg. Az MJKSz elnöke bevezetőjé-
ben rámutatott juhágazatunk ellent-
mondásos helyzetére: van kereslet 
a magyar birka és bárányhúsra Eu-
rópában és a Közel-Keleten is, de 
egyre kevesebben akarnak vesződ-
ni a juhokkal, kevés a jó juhász, ki-
öregszik a szakma. Ezért is van 
minden (anyagi és erkölcsi) támo-
gatásra szüksége az ágazatnak, hi-
szen saját erejéből nem tudnak fej-
leszteni, beruházni a juhtartók. 

Idei év meghatározó
Az AKG miatt a legtöbben a ta-

nácskozás első előadójára, Kis 
Miklós Zsoltra voltak kíváncsiak, 
hiszen a juhtartókat finoman szól-
va is meghökkentette az a hír, hogy 
a szeptemberben kihirdetett újabb 
AKG körben csak horizontális szán-
tóra lehet majd pályázni. A Minisz-
terelnökség agrár-vidékfejlesztésért 
felelős államtitkára bevezetőjében 
elmondta, hogy az idei év meghatá-
rozó a 2020-ig tartó vidékfejlesztési 
program megvalósulása szempont-
jából, hiszen a források felhaszná-
lására rendelkezésre álló 1294 mil-
liárd forintból 902,5 milliárd forint 

SZENT MIHÁLY NAPI FÓRUM – DR. BOGNÁR LAJOS 
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keretösszegre írtak ki eddig pályá-
zatokat. Ez összesen 37 felhívást 
és a teljes forráskeret 70 százalékát 
érinti.

Trágyatárolók
Azt, hogy a termelők hisznek a jö-

vőben és fejleszteni szeretnének mi 
sem bizonyítja jobban, mint a meghir-
detett felhívásokra beadott pályázatok 
száma – hívta a figyelmet Kis Miklós 
Zsolt. A legtöbb felhívásra jelentős 
túligénylés van, ami óhatatlanul okoz 
elégedetlenséget a gazdák között, hi-
szen senki sem örül annak, ha nem si-
kerül egy tervezett beruházáshoz vagy 
fejlesztéshez támogatási forrást sze-
rezni. A trágyatárolók építésével kap-
csolatos felhívás tavaly novemberben 
jelent meg, a kérelmeket idén február 
12-ig lehetett beadni, de a végleges 
döntések még nem születtek meg. 
Háromszoros túljelentkezés van (707 
kérelem, 14,8 Mrd Ft összegben) erre 
a jogcímre, amelynek keretében leg-
feljebb 50 (közös beruházás esetén 
100) millió Ft támogatás igényelhető. 

Telep korszerűsítések
Az állattartó telepek korszerűsíté-

se jogcím az, amelyre a legnagyobb 
érdeklődés volt a tenyésztők körében. 
A kormány döntése értelmében a 
főbb ágazatok forráskeretét külön ke-

zelik, így a juhágazat részére 3,97 Mrd 
Ft áll ilyen jogcímen rendelkezésre. 
Ennek keretében 50 (közös fejlesztés 
esetén 100) millió Ft támogatás nyer-
hető. A kérelmeket május 20. és július 
19. között lehetett beadni, az eredmé-
nyekről még nem tudott az államtitkár 
beszámolni. Annyi tudható, hogy ösz-
szesen 435 juhos pályázat érkezett 
be, 7,65 milliárd Ft összegben, tehát 
majdnem kétszer annyi, mint ami ren-
delkezésre áll. A többi ágazattal kap-
csolatban sem jobb a helyzet, hiszen 
a szarvasmarha estén több mint négy-
szeres, a sertésnél pedig háromszo-
ros a túligénylés. A pályázatok elbí-
rálása a többi állatfajéhoz hasonlóan 
történik. A tartalmi értékelési szem-
pontok alapján legfeljebb 100 pont 
adható, amelyből az üzleti terv akár 
55 pontot érhet. 

AKG újra
Az agrár-környezetgazdálkodási 

(AKG) program újabb körének meg-
hirdetése szeptember végén várható 
és november 2-től december 2-ig le-
het majd jelentkezni. Az öt éves köte-
lezettségvállalás 2017. január 1-én in-
dul. A juhtartók és más legeltetéses 
állattartást folytató gazdálkodók vára-
kozásaival ellentétben zonális és ho-
rizontális gyep programra nem lehet 
majd pályázni, hanem kizárólag hori-

zontális szántóra. Ez óriási csalódás 
a juhtartóknak, ugyanakkor a tejter-
melőknek és szántóterülettel rendel-
kező egyéb állattartóknak nagy lehe-
tőséget jelent. Az állattartók összesen 
25 milliárd forint összegben lesznek 
jogosultak AKG támogatásban része-
sülni, ez összesen mintegy 60-80 ezer 
ha szántóterületet jelent majd. A támo-
gatás mértéke 300 ha területig 270 
euro/ha (kb. 83 000 Ft), 300 és 1200 
ha között 71 ezer Ft, a felett pedig 42 
ezer Ft/ha.

Őshonos támogatások
Összesen öt védett őshonos juh 

(hortobágyi racka, gyimesi racka, te-
jelő cigája, cigája, cikta), egy kecs-
ke (magyar parlagi kecske) és egy 
veszélyeztetett juhfajta (magyar me-
rinó) után igényelhetnek öt éven 
keresztül ún. őshonos támogatást 
mintegy 17 500 Ft/egyed/év mérték-
ben a juh- és kecsketartók, amennyi-
ben a feltételeknek eleget tesznek. 
Az összes védett (34) és veszélyez-
tetett (2) fajta ún. in situ, azaz termé-
szetes élőtérben történő megőrzé-
sére az 5 éves program keretében 
14 milliárd forint támogatás fizethető 
ki. A kérelmeket februárban lehetett 
beadni, az eredményekről várhatóan 
októberben vagy novemberben kap-
nak értesítést a gazdák.

SZENT MIHÁLY NAPI FÓRUM
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Őshonos támogatásra bejelentett egyedek száma fajták szerint

Fajta egyedszám
cigája 2 628
tejelő cigája 405
cikta 555
hortobágyi racka 5 561
gyimesi racka 1 079
parlagi kecske 440
magyar merinó 6 965

Kis ágazat
Feldman Zsolt agrárgazdaságért 

felelős helyettes államtitkár előadásá-
ban a juhágazat helyzetéről és a tá-
mogatásokról beszélt. A kiskérődző 
szektor a maga 21 milliárd forintos ki-
bocsátásával az állattenyésztés 2,4; a 
teljes agráriumnak pedig mindössze a 
0,8 százalékát adja, miközben a me-
zőgazdasági munkaerőnek 3,1 szá-
zalékát köti le. Az EU viszonylatában 
hazánk az élőjuh kibocsátás 1,2 szá-
zalékát adja, ugyanakkor az exportőr 
tagországok rangsorában az előke-
lő 4. helyen állunk az uniós kivitel 8,8 
százalékával. 

Növekvő kibocsátás
A juhágazat kibocsátása 2010 óta 

nagyot ugrott, 2015-ben közel 50 szá-
zalékkal haladta meg az öt évvel ko-
rábbi teljesítményt és 24 százalékkal 
a 2014-es mutatót. Az ágazat fajlagos 
munkaerő lekötése a legnagyobb a 
főbb állattenyésztési szektorok között 
(15 ÉME/állategység). 

Csökkenő anyajuh létszám
A KSH legfrissebb kimutatása sze-

rint június elsején 1,235 millió juh és 
809 ezer anyajuh volt az országban. A 
juhállomány 34 ezerrel nőtt, miközben 
az anyák száma sajnálatos módon 5 
százalékkal csökkent. Ennek több 
mint 95 százaléka az egyéni gazda-
ságokból tűnt el, miközben ezeben a 
gazdaságokban tartják a juhállomány 
87 százalékát. A kecskeállomány 3 
százalékkal nőtt egy év alatt. 

Egypiacú export
Az ágazat kibocsátásban az élő-

állat (döntően bárány) értékesítés a 

meghatározó, hiszen a kibocsátás 
kilenc tizedét adja. A gyapjú árbevé-
tele mindössze 5,2 százalékot tesz 
hozzá a szektor kibocsátáshoz. Az 
élőjuh kivitel 2012 óta csökkenő ten-
denciát mutat. 2015-ben 12 milliárd 
forint értékben exportáltunk bárányt. 
Ez 25 százalékos csökkenés a 2012-
es értékhez képest. A célországok 
között továbbra is meghatározó 
Olaszország a maga 86 százalékos 
részesedésével. 

Támogatások
A juhágazat támogatása az utób-

bi években jelentős mértékben tud-
ta segíteni a juhászok jövedelmező 
gazdálkodását, mértéke meghalad-
ta a 8 milliárd forintot 2015-ben. Ter-
meléshez kötött uniós és nemzeti, 
valamint termeléstől elválasztott ki-
egészítő nemzeti támogatások, to-
vábbá a fehérjenövények termeszté-
se után juttatott támogatások fontos 
elemei a gazdaságos működésnek. 
Egy anyajuhra vonatkoztatva mint-
egy 10 ezer forint támogatást kap-
hattak a juhtartók 2015-ben, idén 
ez az összeg ezer forinttal csökken, 
és ez nagyságrendileg marad 2020-
ig. Egy anyakecskére a de minimis 
támogatási formában juttatott pénz 
összege 7000 Ft. Az FM 2017-től 
egy tenyészkos beállítási program 
elindítását tervezi, amely de minimis 
támogatásként lesz igényelhető a 
nemzeti költségvetés terhére. 

Kéknyelv tudnivalók
A kiskérődző ágazatot érintő álla-

tegészségügyi kérdésekről Bognár 
Lajos országos főállatorvos beszélt. 
Előadását a kéknyelv betegség hely-

zetképének bemutatásával kezdte. 
A főállatorvos elmondta, hogy míg 
2014-ben 77, 2015-ben 37 kitörést 
regisztráltak kollégái az ország te-
rületén, addig idén még eddig egy 
pozitív esettel sem találkoztak. A 
kéknyelv betegség okán elrendelt 
kereskedelmin korlátozások enyhí-
tése érdekében a magyar hatóság 
tárgyalásokat kezdeményezett olasz 
és osztrák kollégákkal – tájékoztatott 
Bognár Lajos. Ennek eredménye, 
hogy 90 napnál idősebb, kéknyelv-
re vakcinázott juhokat 28 nappal az 
oltás (vagy 7 nappal az ismétlő vak-
cinázás) után lehet kiszállítani. A 90 
napnál fiatalabb bárányok akkor 
szállíthatók, ha az anyjukat vakcináz-
ták. 

Súrlókor és egyéb betegségek
A súrlókór kapcsán a főállatorvos 

elmondta, hogy mivel Magyarország 
nem tudta a kötelező mintaszámot 
produkálni, ezért az EU Bizottsága 
büntetéssel sújtotta hazánkat. Felhív-
ta a figyelmet: valamennyi 18 hóna-
posnál idősebb, emberi fogyasztás 
céljából levágott juh- és kecskefé-
le egyedet, valamint valamennyi 18 
hónaposnál idősebb, elhullott vagy 
leölt juh- és kecskeféle egyedet meg 
kell vizsgálni gyorsteszttel TSE-re. 
Ezt követően a lépfenéről, a kecskék 
izületi és agyvelőgyulladásáról (CAE) 
adott rövid tájékoztatást. Bognár La-
jos végül a 148/2007-es rendelet 
alapján igényelhető támogatási lehe-
tőségeket ismertette.

Kiss Krisztina
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EMLÉKÉT ŐRIZZÜK!

2016.03.21-én elhunyt Magyar Elek 
tenyésztőtársunk.

1940.november16-án született 
Hajdúszoboszlón. Egész életét vé-
gigkísérte a mezőgazdaság, az 
állattenyésztés szeretete, melyet 
gyermekkorában ajándékba ka-
pott bárány felnevelése alapozott 
meg.

1967-ben önálló gazdaság ki-
alakításába kezdett Hajdúszo bosz-
lón. Eleinte otthonában a Bárány 
utcán teleltette állományát, melyet 
önmaga gondozott, elletett. 1995-
ben kezdte felépíteni a jelenlegi 
gazdaság területén az állattartó 
épületét, idővel kibővítve alakítot-
ta ki hodályának végleges formá-
ját. 2015-ben építtetett egy új fedett 
szénatárolót.

1994-ben Ile de France törzs-
tenyészetet alapított, elsők között 
felismerve a fajtában rejlő lehető-
ségeket, igazolva szakmai hozzá-
értését az egyik legkorszerűbb faj-
ta kiválasztásával.

2002-ben alapító tagja volt a 
Hajdúszoboszlón alakult bárány 
szövetkezetnek, összefogásra se-
gítve a környékbeli tenyésztőket.

Oszlopos tagja volt a Hajdúszo-
boszlói Gazdakörnek is, illetve ki-
állításainkon, rendezvényeinken is 
rendszeresen részt vett, bizonyítva 
jó közösségi szemléletét, elhivatott-
ságát a mezőgazdaság irányában. 

Töretlen lendülettel végezte ál-
lománya genetikai értékének foko-
zatos javítását. Alapvető célja volt, 
hogy csak „a” illetve „A” minősí-
tésű egyedek alkossák a törzsál-
lományát. Céltudatos tenyésztői 
munkával hozott létre egy egysé-
ges, küllemében és termelési ered-
ményében is kiemelkedő 130 
db-os törzs populációt, a 470 db 
árutermelő szintén Ile de France 
fajtájú anyák tartása mellett. Nyitott 
volt az újításokra is, ivarzás szinkro-
nizálással kívánta javítani a tavaszi 
vemhesülési arányt, elsősorban a 
törzsállatok esetében.

Törzskönyvezés! Csak az tud-
ja, aki próbálta! Maga az állatte-
nyésztés mindig is a mezőgaz-
daság „nehézipara” volt, és mai 
napig is a legnagyobb lekötött-
séggel járó ágazata (az év min-
den napján komoly munkával 
jár). A törzsadatok gyűjtése emel-
lett nagy pontosságot, renge-

teg hozzáadott munkát igényel.  
A szakértelemmel párosuló te-
nyésztői munkát mellétéve már 
nagy áldozatot követel mindenkitől! 
Elek bácsi egy olyan állatszerető, 
kiváló szakember volt, aki minde-
zen követelményeknek meg kívánt, 
és meg is tudott felelni! Azon elis-
mert, tiszteletben álló tenyésztő-
ink közé tartozott, melyek megér-
demelten vívták ki az árutermelő 
tenyészeteink megbecsülését. Vé-
leményem szerint a legnagyobb 
elismerés egy törzstenyészet szá-
mára a rendszeresen visszatérő vá-
sárlók pozitív visszajelzései, melyet 
személye iránt éveken át rendsze-
resen tapasztaltam.

Nagyon rendszerető, gondos 
gazdaként ismertem. Rendezett 
telepén öröm volt számomra dol-
gozni, különösen úgy hogy mindig 
kifogástalanul felnevelt, gyönyörű 
állatok látványa fogadott!

22 éves töretlen törzstenyész-
tői múltjával méltán tekinthetünk rá 
példaképünkként!

Családjának őszinte részvétün-
ket fejezzük ki a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség dolgo-
zói!

MAGYAR ELEK
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EMLÉKÉT ŐRIZZÜK!

Balassagyarmaton született 1939. 
december 20-án. Apja tanító volt. 
1964-ben az Állatorvos-tudományi 
Egyetemen szerzett állatorvos-dok-
tori oklevelet. Első munkahelye a 
Bábolnai Állami Gazdaság labo-
ratóriuma volt, ahol 1967-ig ku-
tató-állatorvosként, majd 1969-ig 
állategészségügyi osztályvezető-
ként dolgozott. 1969 és 1971 kö-
zött főosztályvezető és az állami 
gazdaság főállatorvosa. 1971-től 
1976-ig a kombinát állat-egészség-
ügyi igazgatója, majd biológiai, il-
letve termelési és biológiai vezér-
igazgató-helyettese. 1971 és 1982 
között az Állategészségügyi Állo-
más igazgatója. 1982-1990 között 
mezőgazdasági és élelmezésügyi 
miniszter-helyettes. 1992-ig a Bá-
bolnai Mezőgazdasági Kombinát 
vezérigazgatója, 1992 és 1997 kö-
zött a Bábolnai Rt. vezérigazgatója. 

1997-től a Hungária Közraktár Rt., 
1997-1998-ban az IKR Rt. elnöke. 
1998-tól nyugdíjba vonulásáig, a 
Pannon Agrártudományi Egyetem 
Kutatóközpont Kutatási Koordináci-
ós Központ Kht. igazgatója volt.

1982-ben kandidátusi fokoza-
tot szerzett az állatorvos-tudomá-
nyok szakterületén. 1980-tól az 
Állatorvostudományi Egyetem cím-
zetes egyetemi docense, 1990-től 
a Pannon Agrártudományi Egye-
tem mosonmagyaróvári karának, 
1997-től a Pannon Egyetem, 2005-
től a Szent István Egyetem címze-
tes egyetemi tanára volt. 1983 és 
1999 között (a szervezet fennállá-
sa óta leghosszabb ideig) volt a 
Magyar Lovas Szövetség elnöke. 
Az 1995-ben megalakult Magyar 
Állattenyésztők Szövetségének 
alapítója és első ciklusban 1999-ig 
elnöke volt.

Papócsi László a rendszer-
váltást követő új típusú tenyész-
tés-szervezés kialakulását megha-
tározó, nagy formátumú szakember 
volt. Sokirányú munkásságát szá-
mos kitüntetéssel, köztük a Gróf 
Széchenyi István Emlékéremmel is-
merték el. Kulturáltság, eszmeiség, 
szakmaiság, igényesség, általános- 
és szakmai műveltség kísérte élet-
útját. 

Értékrendet és stílust meghono-
sító karizmatikus személyiség volt. 
Dr. Papócsi László gazdag szakmai 
életút után, 2015. december 14-én 
súlyos betegség következtében el-
hunyt.

PAPÓCSI LÁSZLÓ (1939-2015)



159

JUH- ÉS KECSKE TENYÉSZETEK  
A TÉNYLEGES ADATOK TÜKRÉBEN

2016.
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JUHTENYÉSZETEK ÉS KECSKETENYÉSZETEK MAGYARORSZÁGON  
– TÉNYLEGES ADATOK TÜKRÉBEN.

2016. SZEPTEMBER 

STATISZTIKAI ADATOK A MAGYARORSZÁGI JUHÁLLOMÁNYOKRÓL

A magyarországi juhtenyésze-
tek és juhok nyilvántartásba véte-
le 1995-ben a jerketámogatások 
igénybevételéhez kapcsolódóan 
kezdődött, a nőivarú juh támogatá-
sok bevezetésével széleskörűvé vált 
illetve a juh-kecske ENAR rendele-
tek következtében mára már szinte 
teljes körűvé vált. 2016. szeptembe-
rében 8.625 tenyészetben 969.914 
anyajuhot tartottunk nyilvántartás-
ban (természetesen az adatok nap-
ról napra változnak). Szövetségünk 
a kecskék nyilvántartását 2008. ja-
nuár 1. óta végzi. 2016. szeptem-
berében 993 tenyészetben 25.889 
anyakecskét tartottunk nyilvántar-
tásban. A területi és a létszámbe-
li eloszlások igen változatos képet 
mutatnak. (az EU nomenklatúra sze-

rint anyajuhnak, anyakecskének te-
kintendő minden éves kort betöltött 
nőivarú juh illetve kecske, a további 
statisztikai kimutatásainkban is így 
használjuk e kifejezést).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
ezekben az augusztus végi állapo-
tot tükröző létszámadatokban nem 
szerepelnek azok a tavasszal, nyá-
ron született jerkék, gödölyék, ame-
lyeket továbbtartásra szántak, de 
jelölésük ősszel vagy tél elején tör-
ténik, így szeptemberben még nem 
szerepeltek az ENAR-ban. Emiatt 
szakítottunk a korábbi évek gyakor-
latával, hogy az év alatti növendékek 
– félreértésre okot adó – részadatait 
közöljük.

A hazai juhállományok nyilván-
tartásba vételének kezdetekor, 1995-

ben, az anyajuh létszám 740 ezer kö-
rüli mélyponton volt, a támogatások 
eredményeképpen az anyajuh és 
nőivarú létszám 1999-ig dinamiku-
san növekedett (több mint 300 ezer 
egyeddel), majd 2000-től létszám-
csökkenést tapasztaltunk. 2003-ban 
– valószínűleg az EU támogatások 
felső határának várható megállapí-
tása miatt – újra emelkedés mutat-
kozik (1. ábra), de 2005-re ez a nö-
vekedés lelassult. 2006-2011. között 
a létszám folyamatosan csökkent, 
mégpedig egyre növekvő mérték-
ben. Ez a tendencia azonban 2012-
ben megállt, és azóta napjainkig kis-
mértékű növekedés tapasztalható.

A grafikonon az anyajuhok az 
éves kor feletti nőivarú juhokat je-
lentik.
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A 2. ábrán látható, hogy 2015-
ben 878-cal (!) növekedett az aktív 
juhot-tartó tenyészetek száma. Felte-
hetőleg a földpályázatok miatt hoz-
tak létre sok új tenyészetet.

Meg kell jegyezni, hogy ezeken 
kívül még sok tenyészetet jelentet-
tek be, amelyekben még állattartás 
nem kezdődött meg. 

A tenyészet bejelentés nem szö-
vetségünk munkatársainak ellen-
jegyzésével történik, így – bár az új 
bejelentett tenyészetek többségében 
valójában nem is volt juh/kecske tar-
tás – a központi tenyészet nyilván-
tartásba mégis juhtartóként/kecs-
ketartóként is be lettek jelentve. Az 
újonnan bejelentett juh és kecske 

tenyészeteket levélben és/vagy sze-
mélyesen megkeressük, és ha nincs 
juh vagy kecsketartás náluk, akkor a 
juh- vagy kecsketartás megszünte-
tését kezdeményezzük (de csak az 
állattartó szüntetheti meg). Erre a je-
lenségre már többször felhívtuk a Te-
nyésztési Hatóság figyelmét, de érde-
mi változás nem történt e területen.

A jelenlegi tenyészet és anya-
juh létszám megoszlását mutat-
ja be az 1. táblázat, melyből kitű-
nik, hogy az összes anyajuh-tartó 

53,8%-a (4.636 juhtartó) 50 anya-
juhnál kevesebbet tart, de ők csak 
az ország anyajuh létszámának 
10,6%-át tartják, míg az 500 felet-

ti állománynagyságú tenyészetek-
ben (ez az összes juhtartó 3,6%-
a) van az összes anyajuh létszám 
27,4%-a.

2. ábra

1. táblázat

állomány- 
nagyság

juh-
tartók 
száma      
2016

összes 
juhtartó 
%-ában

változás 
2005.  
évhez  

képest %

anyajuh 
létszám       

2016

országos 
létszám 
%-ában

változás  
2005.  
évhez  
képest

juhtar-
tó 

2005

összes
juhtartó 
%-ában

anyajuh 
létszám  
2005

orszá-
gos 

létszám 
%-ában

0-9 782 9,1 320,5 3 597 0,4 253,8 244 3,4 1 417 0,1

10-20 1 685 19,5 147,5 24 319 2,5 145,2 1 142 15,8 16 751 1,4

21-50 2 169 25,1 126,7 74 424 7,7 124,9 1 712 23,6 59 573 5,1

51-100 1 364 15,8 108,8 99 434 10,3 105,9 1 254 17,3 93 908 8,1

101-500 2 314 26,8 96,1 502 675 51,8 91,9 2 407 33,2 547 066 47,0

501-1000 258 3,0 68,8 171 459 17,7 67,3 375 5,2 254 870 21,9

1000 felett 53 0,6 49,5 94 006 9,7 49,4 107 1,5 190 234 16,3

összesen 8 625 100,0 119,1 969 914 100,0 83,3 7 241 100,0 1 163 819 100

A tenyészetek és az anyajuh létszám megoszlása az állománynagyságok szerint (2016)
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Ha összehasonlítjuk a táblá-
zat 2016. évi adatait a 2005. évi 
adatokkal, azt tapasztaljuk, hogy 
az 50 anyajuhlétszám alatti tenyé-
szetek száma jelentősen növeke-
dett (49,6%-kal), de ez az összes 

anyajuhlétszámban lényegi válto-
zást nem jelent (mindössze 24.600 
anyajuh növekmény). A 100-as lét-
szám feletti anyajuhot tartók ará-
nya mindegyik kategóriában csök-
kent, de a csökkenés az 500 feletti 

anyajuhlétszámú tenyészetekben 
nagyobb mértékű, emiatt – bár a 
juhtartók száma összességben 
19,1%-kal növekedett, az országos 
anyajuhlétszám viszont a 2005. évi 
létszám 83,3%-ára csökkent.

A tenyészetek és anyajuh lét-
számok megyénkénti és tenyészet-
nagyságonkénti részletes megosz-

lási adatait mutatja be a 2. táblázat. 
A következő grafikonok, táblázatok 
ezen adathalmazban rejlő össze-

függéseket, jelenségeket igyeksze-
nek szemléltetni.
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10000 10001- ∑ % átlag

Baranya
tenyészetek sz. 26 51 45 25 25 12 17 6 0 0 0 0 207 2,40

101
anyajuhok sz. 129 724 1 521 1 786 3 806 2 968 6 224 3 695 0 0 0 0 20 853 2,15

Bács- 
Kiskun

tenyészetek sz. 67 282 354 232 219 91 87 42 7 0 0 0 1 381 16,01
114

anyajuhok sz. 358 4 121 12 016 16 521 32 077 22 497 33 632 27 899 8 758 0 0 0 157 879 16,28

Békés
tenyészetek sz. 94 134 168 92 53 32 15 9 2 0 0 0 599 6,94

73
anyajuhok sz. 432 1 918 5 768 6 556 7 283 7 799 5 806 5 996 2 398 0 0 0 43 956 4,53

Borsod- 
Abaúj- 

Zemplén

tenyészetek sz. 9 66 110 84 83 42 29 13 2 1 0 0 439 5,09
133anyajuhok sz. 34 995 4 012 6 315 12 296 10 621 11 348 8 252 2 230 2 171 0 0 58 274 6,01

Csongrád
tenyészetek sz. 112 190 192 105 66 20 8 10 1 0 0 0 704 8,16

61
anyajuhok sz. 559 2 682 6 476 7 638 9 747 4 895 3 044 7 086 1 051 0 0 0 43 178 4,45

Fejér
tenyészetek sz. 26 38 48 28 32 17 30 10 2 1 0 0 232 2,69

157
anyajuhok sz. 134 538 1 618 2 053 4 622 4 299 11 795 6 900 2 494 2 010 0 0 36 463 3,76

Győr- 
Moson- 
Sopron

tenyészetek sz. 70 50 34 15 9 2 4 2 0 0 0 0 186 2,16
42anyajuhok sz. 320 644 1 026 1 044 1 341 432 1 536 1 483 0 0 0 0 7 826 0,81

Hajdú- 
Bihar

tenyészetek sz. 69 269 431 260 245 96 87 59 11 0 1 1 1 529 17,73
134

anyajuhok sz. 361 3 866 15 112 19 012 35 929 23 316 32 983 38 836 14 965 0 7 902 13 117 205 399 21,18

Heves
tenyészetek sz. 17 34 49 28 24 14 11 3 0 0 0 0 180 2,09

97
anyajuhok sz. 40 499 1 717 1 998 3 375 3 535 4 414 1 963 0 0 0 0 17 541 1,81

Jász- 
Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek sz. 44 194 218 116 77 27 26 10 1 0 0 0 713 8,27
76anyajuhok sz. 155 2 846 7 273 8 593 11 214 6 657 9 389 6 991 1 150 0 0 0 54 268 5,60

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek sz. 22 16 25 3 14 3 4 5 0 0 0 0 92 1,07
97

anyajuhok sz. 88 218 815 271 1 887 744 1 560 3 350 0 0 0 0 8 933 0,92

Nógrád
tenyészetek sz. 17 41 60 28 27 16 6 4 0 0 0 0 199 2,31

84
anyajuhok sz. 76 572 2 142 2 012 3 767 3 736 2 153 2 278 0 0 0 0 16 736 1,73

Pest 
(+ Buda-

pest)

tenyészetek sz. 47 59 84 57 58 24 32 20 3 0 0 0 384 4,45
136anyajuhok sz. 210 812 2 862 4 119 8 668 5 699 12 899 12 936 4 072 0 0 0 52 277 5,39

Somogy
tenyészetek sz. 35 55 63 32 39 10 8 7 1 0 0 0 250 2,90

92
anyajuhok sz. 135 768 2 120 2 329 5 731 2 411 2 786 4 869 1 811 0 0 0 22 960 2,37

Szabolcs- 
Szatmár- 

Bereg

tenyészetek sz. 11 64 135 176 252 116 57 32 10 0 0 0 853 9,89
164anyajuhok sz. 35 989 5 032 13 397 37 154 28 704 21 577 20 595 12 113 0 0 0 139 596 14,39

Tolna
tenyészetek sz. 33 58 74 43 32 17 18 10 2 0 0 0 287 3,33

113
anyajuhok sz. 176 841 2 441 2 964 4 610 4 229 6 994 6 986 3 100 0 0 0 32 341 3,33

Vas
tenyészetek sz. 14 15 10 5 3 0 1 1 0 0 0 0 49 0,57

50
anyajuhok sz. 52 225 362 328 531 0 331 632 0 0 0 0 2 461 0,25

Veszprém
tenyészetek sz. 40 39 45 25 32 9 17 13 4 3 0 0 227 2,63

178
anyajuhok sz. 155 616 1 401 1 778 4 620 2 234 6 206 8 786 5 239 9 425 0 0 40 460 4,17

Zala
tenyészetek sz. 29 30 24 10 9 6 4 2 0 0 0 0 114 1,32

75
anyajuhok sz. 148 445 710 720 1 238 1 583 1 743 1 926 0 0 0 0 8 513 0,88

∑

tenyészetek sz. 782 1 685 2 169 1 364 1 299 554 461 258 46 5 1 1 8 625 100,00

112
tenyészetek sz. % 9,07 19,54 25,15 15,81 15,06 6,42 5,34 2,99 0,53 0,06 0,01 0,01 100,00
anyajuhok sz. 3 597 24 319 74 424 99 434 189 896 136 359 176 420 171 459 59 381 13 606 7 902 13 117 969 914 100,00
anyajuhok sz. % 0,37 2,51 7,67 10,25 19,58 14,06 18,19 17,68 6,12 1,40 0,81 1,35 100,00
átlag 5 14 34 73 146 246 383 665 1291 2721 7902 13117 112

2. táblázat

A tenyészetek és az anyajuh létszám megoszlása megyénként állománynagyságok szerint (2016)
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A 3. ábrán a tenyészetek szá-
mának és az anyajuhlétszámnak 
megyénkénti eloszlását mutatjuk 

be, amely arányaiban a korábbi 
évekhez hasonlóan alakult, a juhte-
nyésztés területén továbbra is élen 

járnak Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
állattartói.

A 4. ábrán a tenyészetnagyságok országos megoszlását követhetjük.
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A megyéket a juhtenyészetek 
száma szerint rangsorba állítva (3. 
táblázat) azt tapasztaljuk, hogy ke-
letről nyugatra haladva csökken a 
juhtartók száma. Hajdú-Bihar me-

gyében található a hazai juhtartók 
17,7%-a. Az anyajuh létszám alap-
ján készült lista (4. táblázat) sze-
rint továbbra is Hajdú-Bihar me-
gyében tartják évek óta a legtöbb 

juhot, és az első három megyében 
(Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg) található az 
ország anyajuhállományának több 
mint fele (51,9%-a).

Megyék sorrendje a juhtenyészetek száma szerint 2016.
sorrend

2016
megye tenyészetek száma % sorrend

2015
sorrend

2013
sorrend

2010
sorrend

2007
sorrend

2003

1 Hajdú-Bihar 1 529 17,7 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 1 381 16,0 2 2 2 2 2

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 853 9,9 3 3 3 3 3
4 Jász-Nagykun-Szolnok 713 8,3 4 5 5 4 4
5 Csongrád 704 8,2 5 4 4 6 6
6 Békés 599 6,9 6 6 6 5 5
7 Borsod-Abaúj-Zemplén 439 5,1 7 7 7 7 7
8 Pest 384 4,5 8 8 8 8 8
9 Tolna 287 3,3 9 9 9 9 9
10 Somogy 250 2,9 11 13 15 14 14
11 Fejér 232 2,7 12 11 11 10 10
12 Veszprém 227 2,6 10 10 10 12 11
13 Baranya 207 2,4 13 12 12 11 12
14 Nógrád 199 2,3 15 15 14 15 15
15 Győr-Moson-Sopron 186 2,2 16 16 16 16 16
16 Heves 180 2,1 14 14 13 13 13
17 Zala 114 1,3 17 18 17 18 18
18 Komárom-Esztergom 92 1,1 18 17 18 17 17
19 Vas 49 0,6 19 19 19 19 19

Összesen 8 625 100,0

Megyék sorrendje az anyajuh létszám alapján 2016.  
sorrend

2016
megye anyajuh létszám  

2016
% sorrend

2015
sorrend

2014
sorrend

2010
sorrend

2007
sorrend

2003

1 Hajdú-Bihar 205 399 21,18 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 157 879 16,28 2 2 2 2 2

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 139 596 14,39 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 58 274 6,01 4 4 5 4 4
5 Jász-Nagykun-Szolnok 54 268 5,60 5 5 6 6 7
6 Pest 52 277 5,39 6 6 4 5 5
7 Békés 43 956 4,53 7 7 8 9 10
8 Csongrád 43 178 4,45 8 9 9 10 11
9 Veszprém 40 460 4,17 9 8 7 8 9
10 Fejér 36 463 3,76 10 10 10 7 6
11 Tolna 32 341 3,33 11 11 11 11 8
12 Somogy 22 960 2,37 12 13 13 13 13
13 Baranya 20 853 2,15 13 12 12 12 12
14 Heves 17 541 1,81 14 15 14 14 15
15 Nógrád 16 736 1,73 15 14 15 15 16
16 Komárom-Esztergom 8 933 0,92 16 16 17 16 15
17 Zala 8 513 0,88 17 17 16 17 17
18 Győr-Moson-Sopron 7 826 0,81 18 18 18 18 18
19 Vas 2 461 0,25 19 19 19 19 19

Összesen 930 145 100,00

3. táblázat

4. táblázat
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Igen változatos képet mutat az 
átlagos tenyészetnagyság alaku-
lása (5. táblázat). A korábbi évek-
ben a mezőny elején dunántúli te-
nyészetek találhattuk (Veszprém, 

Fejér, Somogy, Komárom megye), 
ez napjainkra megváltozott. Ma 
már nem találunk kifejezett or-
szágos eloszlási mintát, hiszen az 
első helyeken dunántúli és alföl-

di megyék felváltva szerepelnek, 
a legkisebb állománysűrűségű 
megyék továbbra is Győr-Sopron- 
Moson, Vas, Csongrád és Békés 
megye.

A juhtartók 87,8%-a a regisztrált, tá-
mogatásra jogosult juhállomány 95,6%-

ára igényelt 2016-ban anyajuh támoga-
tást. A 6. táblázatban megyei bontásban 

mutatjuk be a kiadott igazolások szá-
mát és a nőivarú állomány nagyságát. 

Megyék sorrendje a tenyészetenkénti átlagos anyajuh létszám szerint 2016.   
sorrend 

2016
megye átlagos tenyészetnagyság 2016 sorrend  

2015
sorrend  

2014
sorrend  

2010
sorrend  

2006
sorrend  

2003

1 Veszprém 178,2 1 1 1 2 2
2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 163,7 3 3 3 5 6
3 Fejér 157,2 2 2 2 1 1

4 Pest 136,1 4 4 5 3 5
5 Hajdú-Bihar 134,3 6 6 11 13 13
6 Borsod-Abaúj-Zemplén 132,7 5 5 9 8 8
7 Bács-Kiskun 114,3 7 8 10 12 11
8 Tolna 112,7 9 10 8 11 10
9 Baranya 100,7 8 7 6 6 7
10 Heves 97,5 13 13 14 15 15
11 Komárom-Esztergom 97,1 10 12 12 7 4
12 Somogy 91,8 11 11 4 4 3
13 Nógrád 84,1 12 9 13 14 14
14 Jász-Nagykun-Szolnok 76,1 15 15 17 17 18
15 Zala 74,7 14 14 7 9 9
16 Békés 73,4 16 16 18 18 17
17 Csongrád 61,3 17 18 19 19 19
18 Vas 50,2 18 17 15 10 12
19 Győr-Moson-Sopron 42,1 19 19 16 16 16

országos átlag 120,1

Támogatásra jogosult anyajuhok száma 2016-ben a kiadott igazolások alapján
megye anyajuh támogatáshoz 

kiadott igazolás
anyajuh létszám % tám/össz tenyészetek száma 

(tám)
tenyészetek száma 

(össz)
% tám/össz

Baranya 19 777 20 853 94,84 169 207 81,64
Bács-Kiskun 153 904 157 879 97,48 1 299 1 381 94,06
Békés 42 310 43 956 96,26 469 599 78,30

Borsod-Abaúj-Zemplén 55 924 58 274 95,97 416 439 94,76
Csongrád 38 565 43 178 89,32 540 704 76,70
Fejér 35 635 36 463 97,73 200 232 86,21
Győr-Moson-Sopron 7 333 7 826 93,70 117 186 62,90
Hajdú-Bihar 199 676 205 399 97,21 1 465 1 529 95,81
Heves 17 277 17 541 98,49 159 180 88,33
Jász-Nagykun-Szolnok 53 165 54 268 97,97 654 713 91,73
Komárom-Esztergom 8 773 8 933 98,21 70 92 76,09
Nógrád 16 204 16 736 96,82 178 199 89,45
Pest 51 101 52 277 97,75 325 384 84,64
Somogy 19 904 22 960 86,69 179 250 71,60
Szabolcs-Szatmár-Bereg 137 196 139 596 98,28 826 853 96,83
Tolna 20 879 32 341 64,56 235 287 81,88
Vas 2 208 2 461 89,72 27 49 55,10
Veszprém 39 810 40 460 98,39 172 227 75,77
Zala 7 393 8 513 86,84 69 114 60,53
Összesen 927 034 969 914 95,58 7569 8 625 87,76

6. táblázat

5. táblázat
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Az 5. ábra az anyajuhok és a te-
nyészkosok megyénkénti eloszlását 

mutatja, melyből érzékelhető, hogy 
mely területeken jobb illetve melyeken 

gyengébb az apaállatok aránya.

5. ábra
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2016. 
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 anyajuh:    969 914 egyed 
 kos:             20 217 egyed 
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A 7. táblázatban az anyajuhok  és tenyészkosok megyénkénti létszámát és megoszlását közöljük.

megye tenyészetek 
száma

anyajuh országos 
anyajuh- 
létszám 
%-ában

átlagos 
teny.nagy-

ság

tenyész-
kos

országos 
kos-  

létszám 
%-ában

anya/ 
kos

tenyészetek 
száma  
2015

anyajuh 
2015

Baranya 207 20 853 2,15 100,7 431 2,13 48 172 19 709

Bács-Kiskun 1 381 157 879 16,28 114,3 2 985 14,76 53 1 248 154 271

Békés 599 43 956 4,53 73,4 1 179 5,83 37 562 42 550

Borsod-Abaúj-Zemplén 439 58 274 6,01 132,7 1 203 5,95 48 385 54 134

Csongrád 704 43 178 4,45 61,3 1 241 6,14 35 634 40 095

Fejér 232 36 463 3,76 157,2 661 3,27 55 199 36 802

Győr-Moson-Sopron 186 7 826 0,81 42,1 163 0,81 48 155 7 092

Hajdú-Bihar 1 529 205 399 21,18 134,3 4 405 21,79 47 1 436 199 989

Heves 180 17 541 1,81 97,5 362 1,79 48 163 16 386

Jász-Nagykun-Szolnok 713 54 268 5,60 76,1 1 203 5,95 45 651 50 985

Komárom-Esztergom 92 8 933 0,92 97,1 171 0,85 52 75 8 199

Nógrád 199 16 736 1,73 84,1 330 1,63 51 159 16 114

Pest 384 52 277 5,39 136,1 1 001 4,95 52 317 48 215

Somogy 250 22 960 2,37 91,8 515 2,55 45 201 20 601

Szabolcs-Szatmár-Bereg 853 139 596 14,39 163,7 2 646 13,09 53 779 136 290

Tolna 287 32 341 3,33 112,7 732 3,62 44 270 30 308

Vas 49 2 461 0,25 50,2 56 0,28 44 42 2 319

Veszprém 227 40 460 4,17 178,2 734 3,63 55 204 38 412

Zala 114 8 513 0,88 74,7 199 0,98 43 94 7 674

Összesen 8 625 969 914 100,00 112,5 20 217 100,00 48 7 746 930 145

Juhok ivar szerinti létszámalakulása megyénként 2016.

7. táblázat
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évben regisztrált 
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Kecske tenyészetnyilvántartás alakulása  
2008-2016. között 

Statisztikai adatok a magyarországi kecskeállományokról

A Magyar Juhtenyésztő Szövet-
ség (2009. március 5-től Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövet-
ség) 2008. január 1-ejétől végzi a 

kecskék jelölését, nyilvántartását 
is. Az azóta eltelt néhány év ada-
taiból tendenciák még nem álla-
píthatók meg, csupán az, hogy 

növekedett a nyilvántartott kecs-
keállomány (de a teljes kecskeál-
lomány regisztrálása még messze 
nem történt meg).
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6. ábra
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8. táblázat  
A tenyészetek és az anyajuh létszám megoszlása az állománynagyságok szerint (2016)

megye 0-9 10-20 21-50 51-100 101-200 201-300 301- ∑ % átlag

Baranya
tenyészetek száma 16 16 8 8 3 0 51 5,14

28,25
anyakecskék száma 60 197 248 583 353 0 1 441 5,57

Bács-Kiskun
tenyészetek száma 30 31 35 10 3 2 111 11,18

30,25
anyakecskék száma 143 462 1 126 636 440 551 3 358 12,97

Békés
tenyészetek száma 20 5 8 1 0 0 34 3,42

14,91
anyakecskék száma 88 76 272 71 0 0 507 1,96

Borsod-Aba-
új-Zemplén

tenyészetek száma 14 31 21 2 2 0 70 7,05
22,66

anyakecskék száma 84 439 661 133 269 0 1 586 6,13

Csongrád
tenyészetek száma 24 15 12 1 0 0 52 5,24

16,96
anyakecskék száma 96 219 487 80 0 0 882 3,41

Fejér
tenyészetek száma 18 17 11 0 0 0 46 4,63

14,87
anyakecskék száma 87 240 357 0 0 0 684 2,64

Győr-Mo-
son-Sopron

tenyészetek száma 19 14 9 5 3 0 50 5,04
26,40

anyakecskék száma 75 204 251 380 410 0 1 320 5,10

Hajdú-Bihar
tenyészetek száma 11 17 15 8 0 0 51 5,14

28,53
anyakecskék száma 42 227 562 624 0 0 1 455 5,62

Heves
tenyészetek száma 8 12 11 2 2 1 36 3,63

33,53
anyakecskék száma 47 179 381 152 238 210 1 207 4,66

Jász-Nagy-
kun-Szolnok

tenyészetek száma 12 8 12 0 0 0 1 33 3,32
44,42

anyakecskék száma 51 136 427 0 0 0 852 1 466 5,66

Komárom-Esz-
tergom

tenyészetek száma 5 13 4 3 2 0 27 2,72
29,63

anyakecskék száma 27 183 116 199 275 0 800 3,09

Nógrád
tenyészetek száma 7 8 13 5 3 0 36 3,63

38,83
anyakecskék száma 39 123 458 336 442 0 1 398 5,40

Pest                    
(+ Budapest)

tenyészetek száma 47 35 35 7 5 1 130 13,09
25,72

anyakecskék száma 237 519 1 084 569 716 219 3 344 12,92

Somogy
tenyészetek száma 22 16 11 4 0 0 53 5,34

17,77
anyakecskék száma 107 220 349 266 0 0 942 3,64

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg

tenyészetek száma 9 14 20 7 3 0 53 5,34
32,42

anyakecskék száma 37 197 619 518 347 0 1 718 6,64

Tolna
tenyészetek száma 10 10 5 4 0 0 29 2,92

21,62
anyakecskék száma 52 143 141 291 0 0 627 2,42

Vas
tenyészetek száma 10 2 4 0 0 0 16 1,61

14,81
anyakecskék száma 53 29 155 0 0 0 237 0,92

Veszprém
tenyészetek száma 23 15 19 9 2 0 68 6,85

26,94
anyakecskék száma 105 213 611 646 257 0 1 832 7,08

Zala
tenyészetek száma 16 15 10 5 1 0 47 4,73

23,09
anyakecskék száma 71 193 302 335 184 0 1 085 4,19

∑ tenyészetek száma 321 294 263 81 29 4 1 993 100,00

26,07
tenyészetek száma (%) 32,33 29,61 26,49 8,16 2,92 0,40 0,10 100,00

anyakecskék száma 1 501 4 199 8 607 5 819 3 931 980 852 25 889 100,00

anyakecskék száma (%) 5,80 16,22 33,25 22,48 15,18 3,79 3,29 100,00

X 5 14 33 72 136 245 852 26,07

A kecsketenyészetek és anyakecske létszámok megyénkénti és tenyészetnagyságonkénti részletes megoszlási ada-
tait mutatja be a 8. táblázat. Az anyakecskék és a kecsketenyészetek megyénkénti eloszlását a 8. ábra szemlélteti.
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Kecskék ivarok szerinti létszámalakulása megyénként 2016.  
megye tenyészetek 

száma
anyakecske országos anya- 

létszám %-ában
átlagos teny.

nagyság
tenyész-

bak
országos bak- 

létszám %-ában
anya/
bak

tenyészetek 
száma 2015

anyakecske 
2015

Baranya 51 1 441 5,57 28,3 50 6,45 29 42 1 044
Bács-Kiskun 111 3 358 12,97 30,3 76 9,81 44 101 3 256

Békés 34 507 1,96 14,9 18 2,32 28 31 519
Borsod-Abaúj-Zemplén 70 1 586 6,13 22,7 46 5,94 34 50 1 100
Csongrád 52 882 3,41 17,0 48 6,19 18 39 794
Fejér 46 684 2,64 14,9 20 2,58 34 38 599
Győr-Moson-Sopron 50 1 320 5,10 26,4 41 5,29 32 42 1 095
Hajdú-Bihar 51 1 455 5,62 28,5 38 4,90 38 42 1 343
Heves 36 1 207 4,66 33,5 28 3,61 43 31 1 025
Jász-Nagykun-Szolnok 33 1 466 5,66 44,4 23 2,97 64 27 481
Komárom-Esztergom 27 800 3,09 29,6 22 2,84 36 28 994
Nógrád 36 1 398 5,40 38,8 23 2,97 61 44 1 308
Pest 130 3 344 12,92 25,7 106 13,68 32 121 3 066
Somogy 53 942 3,64 17,8 22 2,84 43 43 929
Szabolcs-Szatmár-Bereg 53 1 718 6,64 32,4 46 5,94 37 46 2 001
Tolna 29 627 2,42 21,6 22 2,84 29 22 533
Vas 16 237 0,92 14,8 10 1,29 24 16 345
Veszprém 68 1 832 7,08 26,9 95 12,26 19 72 1 813
Zala 47 1 085 4,19 23,1 41 5,29 26 45 1 006

Összesen 993 25 889 100,00 24,9 775 100,00 33 880 23 251
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A magyarországi kecsketenyészetek számának és az anyakecske létszám  
megyénkénti alakulása 2016. 

A 9. táblázatban az anyakecskék, gödölyék és tenyészbakok megyénkénti létszámát és megoszlását közöljük. 

A 10. táblázat bemutatja a ma-
gyarországi kecsketenyészetek állo-
mányszerkezetét. Jellemző hazánkra, 

hogy a kecsketartók 88,4%-a 50-
nél kevesebb kecskét tart, illetve az 
anyakecske állomány döntő része a 

20-200 kecskét tartó tenyésztők kezé-
ben van (70,9%). Az állományszerke-
zetet grafikusan a 9. ábra szemlélteti.

8. ábra

9. táblázat
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A tenyészetek és az anyakecske létszám megoszlása az állománynagyságok szerint 2016.
Állomány- nagyság nyilván tartott  tenyészet az összes nyilvántartott 

 tenyészet %-ában
anyakecske létszám a nyilvántartott anyakecske 

létszám %-ában
0 – 9 321 32,3 1501 5,8

10 – 20 294 29,6 4 199 16,2
21 - 50 263 26,5 8 607 33,2

51 – 100 81 8,2 5 819 22,5
101 – 200 29 2,9 3 931 15,2
201 – 500 5 0,5 1 832 7,1
összesen 993 100,00 25 899 100,00
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Magyarország 
tenyészetszámának és anyakecskelétszámának alakulása 2016. 

Megyék sorrendje a kecsketenyészetek száma szerint 2016.     

sorrend
2016 megye tenyészetek 

száma 2016 % sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2011

sorrend
2010

1 Pest/Budapest 130 13,09 1 2 2 2 2 2
2 Bács-Kiskun 111 11,18 2 1 1 1 1 1
3 Borsod-Abaúj-Zemplén 70 7,05 4 4 6 4 5 3
4 Veszprém 68 6,85 3 3 3 3 3 4
5 Somogy 53 5,34 8 8 10 6 4 5
6 Szabolcs-Szatmár-Bereg 53 5,34 5 6 4 5 11 11
7 Csongrád 52 5,24 12 13 7 9 6 6
8 Baranya 51 5,14 9 10 5 11 10 10
9 Hajdú-Bihar 51 5,14 11 5 8 8 8 8
10 Győr-Moson-Sopron 50 5,04 10 9 9 14 13 13
11 Zala 47 4,73 6 7 11 7 7 9
12 Fejér 46 4,63 13 12 13 15 18 18
13 Heves 36 3,63 15 16 15 10 14 14
14 Nógrád 36 3,63 7 11 14 13 12 12
15 Békés 34 3,42 14 15 17 18 17 16
16 Jász-Nagykun-Szolnok 33 3,32 17 14 12 12 9 7
17 Tolna 29 2,92 18 18 18 17 16 15
18 Komárom-Esztergom 27 2,72 16 17 16 16 15 17
19 Vas 16 1,61 19 19 19 19 19 19

Összesen 993 87
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A magyarországi kecsketenyészetek számának és az anyakecske létszám  
megyénkénti alakulása 2016. 

9. ábra

10. táblázat

11. táblázat
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Megyék sorrendje az anyakecske létszám alapján 2016.  
sorrend

2016
megye anyakecske létszám

2016
% sorrend

2015
sorrend

2014
sorrend

2013
sorrend

2012
sorrend

2011
sorrend

2010
sorrend

2009

1 Bács-Kiskun 3 358 13,0 1 1 1 1 1 1 1
2 Pest 3 344 12,9 2 2 2 2 2 2 3
3 Veszprém 1 832 7,1 4 3 3 3 3 4 5
4 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 718 6,6 3 4 5 5 5 5 7
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 586 6,1 7 8 7 7 6 3 2
6 Jász-Nagykun-Szolnok 1 466 5,7 18 15 16 16 13 9 10
7 Hajdú-Bihar 1 455 5,6 5 6 4 4 4 6 4
8 Baranya 1 441 5,6 9 5 6 6 7 7 6
9 Nógrád 1 398 5,4 6 10 13 13 16 16 17
10 Győr-Moson-Sopron 1 320 5,1 8 7 9 9 10 8 8
11 Heves 1 207 4,7 10 11 11 11 9 11 11
12 Zala 1 085 4,2 11 13 8 8 8 10 12
13 Somogy 942 3,6 13 12 10 10 11 12 14
14 Csongrád 882 3,4 14 16 15 15 15 17 13
15 Komárom-Esztergom 800 3,1 12 9 12 12 12 14 9
16 Fejér 684 2,6 15 14 17 17 19 19 19
17 Tolna 627 2,4 16 17 14 14 14 13 15
18 Békés 507 2,0 17 18 18 18 17 15 16
19 Vas 237 0,9 19 19 19 19 18 18 18

Összesen 25 889 100

Az átlagos anyakecske létszám megyénkénti eloszlását a 13. táblázat mutatja. Az átlagos létszám 44,4 – 28,5 kö-
zött változik megyénként.

A megyéket a kecsketenyésze-
tek száma szerint rangsorba állítva 
(11. táblázat) azt tapasztaljuk, hogy 
Pest, Bács-Kiskun és Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében található a 

hazai juhtartók közel egyharmada 
(31,2%-a). Az anyakecske létszám 
alapján készült lista (12. táblázat) 
szerint Bács-Kiskun megyében tart-
ják a legtöbb kecskét, és az első há-

rom megyében (Bács-Kiskun, Pest 
és Veszprém) található az ország 
anyakecske állományának 33,0%-a.

12. táblázat

13. táblázat

Megyék sorrendje a tenyészetenkénti átlagos anyakecske létszám szerint 2016.     
sorrend

2016
megye átlagos tenyészetnagyság

2016
sorrend

2015
sorrend

2013
sorrend

2012
sorrend

2011
sorrend

2010

1 Jász-Nagykun-Szolnok 44,4 17 17 17 16 13
2 Nógrád 38,8 6 12 14 15 16
3 Heves 33,5 3 1 13 2 8
4 Szabolcs-Szatmár-Bereg 32,4 1 3 6 3 2
5 Bács-Kiskun 30,3 4 5 5 4 6
6 Komárom-Esztergom 29,6 2 2 1 5 1
7 Hajdú-Bihar 28,5 5 4 3 1 4
8 Baranya 28,3 10 6 2 6 3
9 Veszprém 26,9 9 9 7 14 14
10 Győr-Moson-Sopron 26,4 7 7 4 9 7
11 Pest/Budapest 25,7 8 8 11 13 15
12 Zala 23,1 12 13 10 11 12
13 Borsod-Abaúj-Zemplén 22,7 13 11 15 12 11
14 Tolna 21,6 11 16 8 7 9
15 Somogy 17,8 14 10 16 17 17
16 Csongrád 17,0 16 19 19 19 19
17 Békés 14,9 18 18 9 10 5
18 Fejér 14,9 19 14 18 18 18
19 Vas 14,8 15 15 12 8 10

országos átlag 24,9


