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előszó

2016. noveMbertől- 2017. októberig

tiSztelt tagtárSak, tenyéSztők, kollégák!

az elmúlt időszak időjárása sajnos 
nem kedvezett ágazatunknak: a 

hosszú, száraz, hideg telet egy forró 
csapadékszegény nyár követte. A le-
geltetési időszak nagyon lerövidült és 
voltak olyan tenyésztőink, akik a nyár 
végén már kénytelenek voltak állatai-
kat bent takarmányozni. Az időjárás 
következtében egy közepes gabona-
termés volt mely szintén nem kedve-
zett a gazdálkodóinknak. A nyár végi 
eső meghozta a mezők megújulását 
és talán az ősznek így optimistábban 
vághatunk neki. 

A termékeink piaci kereslete és ára 
is nehezítette ez évi gazdálkodásun-
kat, hiszen a gyapjú és tej ára az elő-
ző évek szintjén vagy alatta mozgott, 
míg a bárány felvásárlási ár az idei év 
augusztusáig jelentősen elmaradt az 
előző évek áraihoz képest. Az időjá-
ráshoz hasonlóan a nyár végén javult 
a piaci helyzet és elkezdtek emelkedni 
a bárány felvásárlási árak. 

Reménykedve várjuk az év végét, 
amikor is letelik a két év a kéknyelv be-

tegség utolsó regisztrált kitörése óta és 
Magyarország várhatóan bejelentheti, 
hogy mentes a kéknyelv betegségtől. 
Ez várhatóan pozitív hatással lesz az 
élőállat kereskedelmünkre – kereslet-
re, árakra –, hiszen ezek után már újra 
szállíthatunk továbbtartásra vágó álla-
tokat a hagyományos piacainkra. 

Kizárólag az ágazati Nemzeti és 
EU-s támogatásoknak köszönhetjük, 
hogy a kiskérődző ágazat gazdálkodá-
si eredményei várhatóan pozitívak lesz-
nek a piaci és időjárási nehézségek el-
lenére is az idei évben. Pozitívan hatott 
az ágazatunkra a Földművelésügyi Mi-
nisztérium által Nemzeti Támogatások 
keretében megjelentetett hosszú távú 
tenyészkos és tenyészbak támogatá-
si rendelete, ez nagyban segíti a hazai 
tenyésztők árualap előállító tevékeny-
ségét és mérsékli a tenyészállat beszer-
zési költségeiket. Ennek eredménye-
képpen jelentősen javulhat az előállított 
termékek minősége és mennyisége. 

Véleményünkkel részt vettünk az 
év folyamán megjelent, ágazatunkat 

érintő jogszabályok kialakításában, 
módosításában, azok végrehajtását 
pedig szakmai ismereteinkkel, mun-
kánkkal segítettük. 

Még napjainkban is várják Te-
nyésztőink a Miniszterelnökség dönté-
sét az Agrár Vidékfejlesztési program 
keretében benyújtott beruházási pá-
lyázataink elbírálásáról. Sajnos a hosz-
szadalmas bírálási folyamat alatt je-
lentősen növekedtek a beruházások 
költségei.

A gazdálkodási körülmények elle-
nére az idei évben mind a juh-, mind 
pedig a regisztrált kecskeállomány lét-
száma valamint a tenyésztők száma 
továbbra is enyhén növekvő tenden-
ciát mutat. Az anyajuh létszám újra 
megközelíti az egymilliót, amire 10 éve 
nem volt példa, a regisztrált anyakecs-
ke állomány pedig a 30 ezres egyed-
számot.  

A tagjaink által tenyésztett fajták 
száma is egyre növekszik és jelenleg 

„…Az állat a legelőn él a legtermészetesebb  
körülmények között, és a legolcsóbban is,  

ha jó a legelő. Legtipikusabb legelő állatunk a juh.  
Csak a legelőn érzi igazán jól magát.  

A legelőt az állat maga „kaszálja”, maga „gyűjti” rajta 
össze a takarmányt, és maga „takarítja” haza.”

(J. Horváth - Gaál)

Prof. dr. horn Péter
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32 juh és 6 kecske fajta törzsköny-
vezési és teljesítményvizsgálatát vé-
gezzük. Emellett a hazai juh és kecs-
ke ENAR jelölési, leltározási munkái 
kapcsán pedig továbbra is minden 
regisztrált juh és kecsketartóval napi 
kapcsolatban vagyunk.

Szövetség tevékenységével, fel-
adatainak minél jobb és hatékonyabb 
ellátásával igyekszik szolgálni az ága-
zat szereplőinek eredményesebb 
munkáját. Nehéz fontossági sorrendet 
felállítani, ezért csak sorba vesszük az 
elmúlt időszak főbb történéseit, tevé-
kenységeit, eseményeit. 

2017. év elején 16 részközgyűlést 
tartottunk a tagjainknak, melynek ke-
retében tájékoztatást adtunk a Szö-
vetség ezévi tevékenységéről, gazdál-
kodásáról, a jogszabályban rögzített 
kötelezettségekről és a várható támo-
gatási lehetőségekről. A programok fő 
része volt emellett az eredményes gaz-
dálkodáshoz szükséges szakmai infor-
mációk átadása is. A küldöttközgyűlés 
résztvevői utólagosan is nagy sikerű-
nek értékelt előadást hallottak az Ál-
latorvos-tudományi Egyetem oktatói 
részéről a külső és belső élősködők 
elleni védekezés aktuális tudnivalói-
ról lehetőségeiről. A részközgyűlések 
keretein belül készítettük elő az ez év 
májusi Küldöttközgyűlést. A Küldött-
közgyűlésen 2 újabb mintatelepi cím 
került kiosztásra. Az egyiket Teklovics 
Ákos kisszentlászlói tenyésztőnk kap-
ta, mely egyben az első kecske és juh 
minta telep. Míg a másik juh mintatele-
pi címet a mezőhegyesi Papp József 
Kft. kapta. Ezzel 11-re növekedett min-
tatelepeink száma.

A Szövetség minden lehetőséget 
megragad, hogy a lehető legtöbb friss 
információt eljuttasson a tagjainak a 
rendelkezésre álló eszközök lehető-
ségeinek kihasználásával (levél, hon-
lap, szakmai napok, instruktorokon 
keresztül…). 

Természetesen ez annyit ér, ahá-
nyan olvassák a levelet, kinyitják az 

internetes felületet, illetve részt vesz-
nek a rendezvényeken. 2017. évben 
is több alkalommal küldtünk tájékoz-
tató levelet az igénybe vehető támoga-
tásokról a tenyésztőknek. 

Az elmúlt időszakban nagyon sok 
szakmai rendezvényt szerveztünk és 
rendeztünk az őshonos és veszélyez-
tetett fajták tenyésztőinek, és a köz-
ponti kos- és baknevelő telepeinken 
felnevelt tenyészkosokat és tenyész-
bakokat szakmai rendezvények ke-
retében értékesítettük. A 214/C EU-s 
támogatási időszak utolsó évében 
kollégáink és tenyésztő társaink köz-
reműködésével egy könyvet jelen-
tettünk meg a Régenhonos juh és 
kecskefajtáinkról mely jelentős sikert 
aratott a szakemberek körében hi-
szen más megközelítésből próbálja 
bemutatni ezen fajtáinkat. Év közben 
pedig az ország különböző települé-
sein továbbra is támogattuk az egyre 
népszerűbb Juhászfesztiválok szerve-
zőit, melyek mindennyikén igen nagy 
volt az érdeklődés. Az ilyen rendezvé-
nyek alkalmat adnak ágazatunk ter-
mékeinek bemutatására, népszerűsí-
tésére.

A szakminisztériummal és a szak-
hatóságokkal folyamatos kapcsolatot 
tartottunk fent és igyekeztünk az ága-
zat szakmai elvárásait, igényeit képvi-
selni. Tájékoztatást adunk részükre az 
ágazat helyzetéről, és amikor lehetett, 
a közvetlen találkozások érdekében 
meghívtuk az érintetteket eseménye-
inkre, küldöttközgyűlésünkön, elnök-
ségi üléseinken, meghatározó ren-
dezvényeinken személyesen is részt 
vettek. Így fórumainkon közvetlenül 
adtak tájékoztatást a legfrissebb, illet-
ve a tervezett intézkedésekről. 

Az ENAR feladatok során végzett 
munkánk hozzájárul a juh és kecske-
tartók állományainak jogszabály sze-
rinti kötelezettségeinek teljesítéséhez. 
Persze ez mind költséggel jár, melyet 
a Szövetség takarékos gazdálkodásá-
val a szükséges mértékűre igyekszik 
korlátozni. 

Évente több mint 8900 juhászat 
és 1000 kecsketenyészet jelöléssel 
összefüggő feladatába veszünk részt. 
Ennek része a minden évben kötele-
ző leltár elvégzése, aminek a zökkenő-
mentes végrehajtása a tenyésztők és a 
területi instruktor jó együttműködését 
bizonyítja. 

2017. évben is hagyományosan 
részt vettünk a tenyészállat kiállítá-
sok szervezésében (Hódmezővásár-
hely – Debrecen – Kaposvár) és le-
bonyolításában, melyet a 78. OMÉK 
megrendezése jelentősen befolyásolt. 
Ezek azok az alkalmak, ahol Szövetsé-
günk megjeleníti tenyésztési program-
ját és a tenyésztőink bemutathatják 
tenyészállataikat, az árutermelők pe-
dig megismerhetik a rendelkezésük-
re álló hazai tenyésztésű fajtákat, ge-
netikát. Debrecenben és Kaposváron 
nagysikerű szakmai rendezvényeket 
tartottunk melyeken a résztvevők ak-
tuális szakmai ismeretekre tehettek 
szert. A Kaposvári Állattenyésztési na-
pok alkalmával szövetségünk kapta a 
NÉBIH idei évi Tenyésztés Szervezési 
Nagydíját. A szokásos regionális meg-
jelenésen kívül ebben az évben meg-
rendezésre került a 78. OMÉK. Annak 
ellenére, hogy ismét nagyon rövid idő 
állt hivatalosan rendelkezésre, a te-
nyésztők és a Szövetség valamint a 
rendezők alkalmazottainak áldozatos 
munkája eredményeképpen újabb si-
keres OMÉK-ot zártunk. 77 boxban 
280 tenyészállat bemutatásával igye-
keztünk bemutatni ágazatunkat a 
nagyközönség számára, és erősítetni 
az ágazat termékei iránti bizalmat a 
fogyasztókban. Ez utóbbi érdekében 
termékismertetőket, bemutatókat tar-
tottunk. 

A Magyar Állattenyésztők Lapjá-
ban az aktualitásokról, tenyésztési, 
szakmai, jogszabályi, gazdálkodási 
ismeretekről adunk tájékoztatást hó-
napról hónapra. Ezeken az oldalakon 
továbbra is lehetőség nyílik az egyes 
tenyésztőknek eredményeik, tenyé-
szetük, gazdálkodási körülményeik 
bemutatására is. 
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Jelen kiadványból megismerhe-
tik a Szövetség vezetőtestületeinek 
választott tisztségviselőit, valamint az 
ügyvezetésben és a területen dolgozó 
szakembereket. A címek, telefonszá-
mok és egyéb elérhetőségek lehető-
séget nyújtanak, hogy szükség szerint 
ahhoz a kollégához forduljanak, aki-
től a legrövidebb időn belül hasznos, 
pontos, megbízható információt és 
hathatós segítséget remélnek.

Szokás szerint az eseménynaptár-
ban felsoroljuk az eltelt időszak szak-
mai eseményeit, rendezvényeit, és 
közzétesszük a kiállítások, versenyek 
eredményeit. Ezzel is igyekeztünk elis-
merni a résztvevők kiemelkedő felké-
szültségét és szakmai munkáját, illetve 
dokumentálni az eseményeket a jelen-
kor és az utókor számára. 

Röviden összefoglaljuk a 2017. 
évi támogatások alakulását, mely jog-
címeken, milyen feltételekkel vehettek 
igénybe támogatást tenyésztőink.

Részletesen bemutatjuk a 2016. 
évi juh és kecsketenyésztési és terme-
lési eredményeket fajtánként, korcso-
portonként, és fajtánként közöljük a 
tenyésztők név és címjegyzékét is. Így 
minden juh- és kecsketartónak lehető-
sége nyílik arra, hogy a saját termelési 
adottságainak és céljainak megfelelő 
fajtával foglalkozó tenyésztőkkel köz-
vetlenül felvegye a kapcsolatot. A tá-
jékozódást, választást segíti az egyes 
tenyészetek tenyésztési, termelési mu-
tatóinak ismerete.

Közzé tesszük a 2017. évi juh és 
kecske tenyészet és állomány nyilván-

tartások adatait, azok megyei és lét-
szám szerinti megoszlását, melyből 
egyértelműen kitűnik, hogy tovább 
folytatódott a juh és a regisztrált kecs-
keállomány tenyészet és létszám nö-
vekedése.

Tovább folytatjuk a juh- kecske 
húsból és termékeikből készült étel-
receptek közzétételét, mellyel színe-
síteni kívánjuk kiadványunkat, illetve 
népszerűsíteni szeretnénk ezzel is a 
juh- és kecske termékek fogyasztását. 
Immár hetedik alkalommal jelentetjük 
meg a juh-és kecske termékeket nép-
szerűsítő és ételrecepteket tartalmazó 
jövő évi falinaptárunkat. 

Továbbra is valljuk, hogy minden 
információ, minden időben megka-
pott tájékoztatás hasznos a termelők-
nek. Kérjük, hogy ennek érdekében 
keressék, hívják kollégáinkat, látogas-
sák rendezvényeinket, vegyék igény-
be szakmai segítségünket. Aki teheti, 
keresse fel az interneten szövetségünk 
honlapját, ahol szándékaink szerint 
friss információkhoz juthatnak. 

Szakmai hirdetőinknek köszönjük, 
hogy hirdetéseikkel továbbra is támo-
gatják kiadványunk megjelentetését, 
bízunk abban, hogy a juh- és kecske-
tartók az általuk hirdetett szolgáltatá-
sok és termékek igénybevételével, fel-
használásával javítani tudják termelési 
feltételeiket, gazdálkodásukat.

Várjuk észrevételeiket, visszajelzé-
seiket, kéréseiket, kérdéseiket azzal 
kapcsolatban is, hogy mivel tudnánk 
még jobban segíteni munkájukat. Fi-
gyelembe kell azonban venni, hogy 
Szövetségünk csak a tenyésztői tevé-

kenység kereteit tudja megteremteni, 
a szükséges döntéseket – megfelelő 
szakmai ismeretek, információk birto-
kában – Önöknek kell meghozniuk és 
azokat szakszerűen végrehajtaniuk.

A Magyar Juhtenyésztők és Kecs-
ketenyésztők Szövetségének vala-
mennyi választott tisztségviselője és 
munkatársa az ágazatott érintő kérdé-
sekben személyesen is az Önök ren-
delkezésére áll.

Az ágazat helyzetének megvál-
tozását, javulását továbbra sem ki-
zárólag a támogatásoktól kell várni, 
hanem szemléletet kell váltani a te-
nyésztésben, tartástechnológiában, 
termelésszervezésben, minden áruter-
melő tenyészetnek saját „tenyésztési 
programot” kell, kellene következete-
sen végrehajtani. A hasznot, a legna-
gyobb árbevételt biztosító termékek, 
legkisebb költséggel történő előállítá-
sa eredményezi. Ezek a termékek elő-
állíthatók fajtatiszta vagy keresztezett 
juhokkal, kecskékkel, extenzív, félin-
tenzív vagy intenzív tartási takarmányo-
zási körülmények között. Az állattartó-
nak attól függően kell választani ezek 
közül, hogy milyen objektív – szakmai 
ismerettel, éghajlat, csapadék, épü-
let, tartási, takarmányozási, legeltetési, 
technológiai - körülményekkel rendel-
kezik, és hogy miből származik több 
haszna. Ehhez kívánunk segítségükre 
lenni jelen kiadványunkkal és rendez-
vényeinkkel valamint Bemutató Minta-
telepeinkkel is.

Prof. Dr. Horn Péter
           Elnök

 „Inkább fájjon a hasam a juhhústól, mind derekam a kaszálástól.”
 (Földi Dávid Mátranovák)
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a SzövetSég eSeMénynaPtára
2016. noveMber – 2017. noveMber 
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a szövetség eseménynaPtára

2016. noveMber – 2017. noveMber

2016. november 3. Megjelent  
a 72/2016. (XI.3.) FM rendelet 

az anyakecsketartás de minimis  
támogatásáról szóló 26/2014.  
(XI. 20.) FM rendelet módosításáról, 
majd ezt követően a 98/2016. MHV 
közlemény.

2016. november 9. Minden  
regisztrált kecsketartót levélben tájé-
koztattunk a kecske de minimis támo-
gatás igénybevételével kapcsolatos 
tudnivalókról. A támogatási kérelmet 
2016. december 23-ig lehetett be-
nyújtani, és a birtokontartási (és el-
lenőrzési) időszak 2016. december 
23-tól 2017. április 1-jéig állt fenn. A 
támogatás összege 7.000 Ft/egyed 
(32.000 egyed felsőhatárig).

2016. november 12-én Balatincz 
József meghívására Kaposmérőn ta-
lálkoztak a cigája tenyésztők, ahol a 
tenyészet látogatása közben a cigája 
hústermelő képességéről, és a meg-
termelt húsának feldolgozásáról, piaci 
értékesítéséről folytattak eszmecserét. 

2016. november 16-án tájé-
koztató levelet küldtünk ki törzste-
nyésztő rendes tagjaink részére, a 
2017-ben megrendezett, 78. OMÉK  
kiállításról. Ebben felkértük tenyésztő-
inket, hogy kezdjék el kijelölni és fel-
készíteni a kiállításra azokat az egye-
deket, melyek részvételét tervezik az 
OMÉK-ra. 

2016. november 28-án ez elnök-
ségi ülésen az elnökség tagjai meg-
beszélték az ágazat aktuális helyzetét, 
a megnövekedett létszám miatti alkal-
mazotti létszám növekedést, a tagsá-
gi viszony változásokat. Áttekintették 
a Szövetség feladatait, gazdálkodását 
– a 2017. évi költségvetési tervet és a 
2017. évre tervezett tagdíjakat és szol-
gáltatási díjakat. 

2016. november 29-én megje-
lent a 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 
a tenyészkos és tenyészbak tenyész-
tésbe állításának mezőgazdasági 
csekély összegű támogatásáról. A tá-
mogatási feltételekről 2016. decem-
ber 2-án kelt levélben tájékoztattuk 
valamennyi regisztrált juh- és kecske-
tartót.  

2016. december 21-én leve-
let küldtünk az őshonos fajták in situ 
programban résztvevő tenyésztők 
számára, melyben felhívtuk a figyel-
met, hogy a vállalt létszámot folyama-
tosan tartaniuk kell a pályázati időszak 
végéig. 

2017. január 16-án törzstenyész-
tő tagjainkat tájékoztattuk az új régiók 
kialakításának szükségességéről, és 
a területen dolgozó kollégák elérhe-
tőségéről. 

2017. január 23-án kelt levelünk-
ben valamennyi regisztrált juhtartót 
tájékoztattuk az anyajuh támogatá-
sok (a nemzeti forrásból származó 
ÁNT anyajuh és kiegészítő anyajuh 
támogatás az 5/2015. (II.9.) FM ren-
delet alapján, illetve az EU forrásból 
származó termeléshez kötött anya-
juh támogatás a 9/2015. (III. 13.) FM 
rendelet alapján) igénylésének rész-
letes feltételeiről, a vonatkozó hatá-
ridőkről. Ebben jeleztük, hogy a kérel-
meket tárgyév február 1. és március 
20. között kell benyújtani elektronikus 
formában valamint azt, hogy a Szövet-
ségünk által kiállított igazolást is elekt-
ronikus formában kell csatolni a kére-
lemhez.

Levelünkben felhívtuk a figyelmet 
arra is, hogy a Juh- és Kecsketartó 
Telepek korszerűsítésére (ÁTK) ki-
írt pályázatot a Miniszterelnökség 
2017. január 20-án felfüggesztette.

2017. február 1-jével megkezdő-
dött „A védett őshonos és veszélyezte-
tett mezőgazdasági állatfajták genetikai 
állományának in situ megőrzése” intéz-
kedéshez kapcsolódó támogatási ké-
relmek benyújtásának második köre.  
A benyújtási időszak a pályázati felhívás 
értelmében 2017. február 28-án zárult. 

2017. február 2-án levélben tá-
jékoztattuk az érintett tenyésztő-
ket az „in situ” őshonos támogatás 
igénybevételének feltételeiről.

2017. február 8-án tájékoztató 
levelet küldtünk ki a XXIV. Alföldi Ál-
lattenyésztési Napokról és XXXIII. Ju-
hásztalálkozóról. A csatolt jelentkezé-
si lapon 2017. március 31-ig vártuk a 
jelentkezést. 

2017. március 17-én megjelent 
a 20/2017. (III. 17.) Magyar Állam-
kincstár közlemény a tenyészkos és 
tenyészbak tenyésztésbe állításának 
mezőgazdasági csekély összegű tá-
mogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) 
FM rendelet szerinti támogatás igény-
bevételéről. 

2017. március 24-én Törtelen 
magyar merinó szakmai napot szer-
veztünk, melynek keretében a köz-
ponti kosnevelő telepen felnevelt és 
minősített kosok árverésére került sor. 

2017. március 28-án kelt leve-
lünkben minden regisztrált juh- és 
kecsketartó részére részletes tájékoz-
tatást adtunk a tenyészkos és tenyész-
bak támogatás igénybevételéről, 
illetve az egyéb támogatási lehetősé-
gekről (területalapú, szálas fehérjeta-
karmány). 

2017. március 28-án elnökségi 
ülést tartottunk. Az ülésen elfogad-
ták a 2016. évi pénzügyi beszámo-
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lót, és megtárgyalták a 2017. évi 
költségvetést. Megbeszélték a 2017. 
évi tenyészállat kiállításokat, rendezvé-
nyeket (Alföldi Állattenyésztési Napok 
– Szent György napi Juhásztalálko-
zó – id. Tóth Imre díj – Farmer-Expo 
– Kaposvári Állattenyésztési Napok – 
Szent Mihály nap - OMÉK). Az elnök-
ség tagjai egyhangúlag elfogadták, 
hogy a Papp József Kft., Mezőhegyes 
és Teklovics Ákos, Kisszentlászló be-
mutató mintatelep címet kapjon. 

2017. március 29-én Mezőhe-
gyesen cigája szakmai napot ren-
deztünk, melyen értékesítettük a 
Szövetség központi kosnevelő tele-
pén felnevelt cigája és tejelő cigája te-
nyészkosokat.

2017. március 30-án Hortobá-
gyon hortobágyi racka szakmai na-
pot szerveztünk, melynek keretében a 
központi kosnevelő telepen felnevelt és 
minősített kosok árverésére került sor. 

2017. március 31-én szakmai 
Napot tartottunk Nagydorogon, ahol 
értékesítésre kerültek a felnevelt cikta 
kosok. 

Április 1. és 30. között nyílt sor első 
ízben tenyészkos és tenyészbak tá-
mogatás igénybevételére a 74/2016. 
(XI.29.) FM rendelet („a tenyészkos 
és tenyészbak tenyésztésbe állítá-
sának mezőgazdasági csekély ösz-
szegű támogatásáról”) alapján. Eb-
ben az igénylési időszakban a 2016. 
október 1. és 2017. március 31. kö-
zött vásárolt apaállatok után lehetett a 
támogatási kérelmet benyújtani. Az új 
támogatási formának igen nagy sike-
re volt a tenyésztők körében, hiszen 
1950 tenyésztő nyújtott be támoga-
tási kérelmet, amelyekből az Állam-
kincstár 1818 kérelmet hagyott jóvá. 
3185 apaállatra kaptak összesen 
234.954.029 Ft támogatást a tenyész-
tők (1553 apaállattá minősített növen-
dékre, 1041 „A” minősítésű és 591  
 

„K” minősítésű éves korban minősí-
tett kosra és bakra). A két legnépsze-
rűbb fajta a magyar merinó (26,7%) 
és az ile de france (23,3%) volt, eze-
ket követte a suffolk (7,9%), a német 
húsmerinó (7,7%) és a berrichon du 
cher (7,5%). Kecskebakoknál a nép-
szerűségi sorrend az alpesi (56,8%),  
a szánentáli (15,8%) és a magyar par-
lagi (13,7%) volt.

2017. április hónapban 16 hely-
színen részközgyűléseket tartottunk 
a Szövetség tagjai számára, melye-
ken előkészítettük a május 25-ei kül-
döttközgyűlésünket és tájékoztatást 
adtunk az ágazat helyzetéről és a tá-
mogatásokról. A 2016. év értékelése 
mellett az eredményes gazdálkodás-
hoz szükséges szakmai információk 
átadására is sor került. Tájékoztatás 
hangzott el a Vidékfejlesztési Prog-
ram kiskérődzőket érintő beruházási 
pályázatokról és a Közös Agrárpolitika 
jövőjéről.

a társult tagok számára a következő helyeken tartottunk részközgyűlést:

április 4. Soltvadkert

április 4. Nyíregyháza

április 5. Orosháza

április 5. Balmazújváros

április 6. Berettyóújfalu

április 6. Üllő

április 7. Devecser

április 7. Kaposmérő

a rendes (törzstenyésztő) tagok számára nyolc régióban kerültek lebonyolításra a részközgyűlések.

április 11. Karcag 2.2 régió törzstenyészetei

április 12. Hortobágy 3.1 régió törzstenyészetei

április 13. Felsőzsolca 3.2 régió törzstenyészetei

április 19. Kaposmérő 1.2 régió törzstenyészetei

április 20. Dormánd 2.1 régió törzstenyészetei

április 25. Devecser 1.1 régió törzstenyészetei

április 26. Hódmezővásárhely 4.1 régió törzstenyészetei

április 27. Soltvadkert 4.2 régió törzstenyészetei
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2017. április 8-án a III. Vasvári 
Húsvéti Bárányfesztivál rendezvé-
nyét V. Németh Zsolt államtitkár 
nyitotta meg. A konferencián érde-
kes előadások hangzottak el (A bá-
rány a vallásban és a művészetben. 
Bárányszobrok. Juhtenyésztő szer-
vetek 200 éve), majd a résztvevők 
megkóstolhatták a túrkevei, karcagi 
és hegyháti birkafőző csapatok 
ételeit.

2017. április 16-án tájékozta-
tó levelet küldtünk ki az őshonos 
fajták in situ megőrzése program-
ban résztvevő tenyésztők számára. 
Kifizetési kérelmet kellett benyújta-
niuk az egységes kérelem része-
ként, ügyfélkapun keresztül azon 
tenyésztőinknek, akik 2016. feb-
ruár 1. és 29. között adták be tá-
mogatási kérelmüket. Az ügyfelek 
számára 2017. április 7. és május 
15. közötti időszak állt rendelke-
zésre. 

2017. április 22-én őshonos 
szakmai napot tartottunk Horto-
bágyon, melyen a Szövetség ál-
tal kiadott „Régenhonos juh- és 
kecskefajtáink” c. könyv szerzői 
előadásokat tartottak a könyv-
ben szereplő fajták tenyésztéséről  
és a beltenyésztettség helyzetéről.  
A résztvevők a közös ebéd után 
megtekinthették a hortobágyi kihaj-
tási ünnepet. 

2017. április 28-án szakmai na-
pot tartottunk Mátranovákon a gyi - 
mesi racka központi kosneve-

lő telepen, amelyen értékesítésre 
kerültek a felnevelt kosok.

2017. április 30 – május 1. 
4. alkalommal rendezték meg az 
Ócsai Juhfesztivált a Rácz tanyán. 
A gazdag programban többek kö-
zött főzőverseny, kézi birkanyírás, 
pásztorkutya terelő bemutató sze-
repelt.

2017. május 3-6. között 
a XXIV. Alföldi Állattenyész-
tési Napok eseményei zaj-
lottak, május 6-án a XXXIII.  
Szent György napi Juhásztalál-
kozóra került sor. A kiállításon a 
Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség 40 tenyésztője 63 juh 
és kecske tenyészállat csoportban 
mutatta be a Szövetség tenyészté-
si programjában szereplő 14 juh-
fajtát és egy kecskefajtát. A kiállítás 
keretében adták át a Magyar Juh-
tenyésztő Szövetség 10 éves jubile-
uma alkalmából alapított „id. Tóth 
Imre” vándordíjat, amelyet a juh-
törzskönyvezés területén hosszú 
időn át kiemelkedő tevékenységért 
ítéli oda a Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség elnöksége és dr. 
Tóth Imre. 2017-ben a díjat Juhász 
Pál juhtenyésztő, a Magyar Juh- 
és Kecsketenyésztő Szövetség te-
nyésztési elnökhelyettese kapta. A 
kiállítás díjazottairól és eseményei-
ről külön beszámolót közlünk.

2017. május 9-én tájékoztató 
levelet és jelentkezési lapot 
küldtünk ki az OMÉK-ról, melyben 

felhívtuk a figyelmet, hogy a bemu-
tatóra a tenyészállatokat a Juh illet-
ve Kecske Kiállítási Szabályzat elő-
írásainak figyelembevételével lehet 
nevezni.

2017. május 10-én magyar 
parlagi kecske szakmai Na-
pot tartottunk Szécsénkén, ahol 
értékesítésre kerültek a felnevelt 
parlagi bakok. 

2017. május 20-21. A XIX. 
Kevi Juhászfesztivál A két nap-
ján összesen kb. háromszáz bog-
rácsban főtt birkapörkölt, melyből 
száznegyvenhárom bográccsal ne-
veztek a főzőversenyre. A népi étel 
kategóriában pedig mintegy hetven 
étel főztek. (részletek a http://www.
kevijuhaszfesztival.com/ honlapon 
találhatók)

2017. május 25-én a NAIK 
Állattenyésztési és Takarmányo-
zási Kutatóintézet herceghalmi 
Tanácstermében tartotta Szövet-
ségünk küldöttközgyűlését a kül-
döttek 83,3%-os részvétele mellett. 
A küldöttközgyűlést Horn Péter el-
nök nyitotta meg, majd Czerván 
György, a FM agrárgazdaságért fe-
lelős államtitkára tájékoztatást adott  
„A kiskérődző ágazat agrárgazda-
sági helyzete” címmel. Ezt követő-
en Hajduk Péter ügyvezető igaz-
gató beszámolója hangzott el a 
2016. év tenyésztési és gazdasági 
eseményeiről. dr. Hetényi Tamás 
ismertette a Felügyelőbizottság 
beszámolóját, majd Hajduk Péter 

PaPP józsefteklovics ákos
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a 2017. évi költségvetési előirány-
zatról és a tagdíjak, szolgáltatási 
díjak mértékének meghatározásá-
ról tartott előadást. A küldöttköz-
gyűlés egyhangúlag elfogadta az 
ügyvezetés 2016. évi tenyészté-
si és gazdasági beszámolóját és a 
felügyelőbizottság beszámolóját, 
valamint a szövetség költségve-
tését és a 2017. évre előirányzott 
tagdíjakat és szolgáltatási díjakat.  
A rendezvényen került sor a bemu-
tató mintatelep oklevél átadására a 
Papp József Kft., Mezőhegyes és 
Teklovics Ákos, Kisszentlászló 
részére.

A közgyűlést ebéd és kötetlen 
szakmai eszmecsere követte. 

2017. május 29-én a Magyar 
Állattenyésztők Szövetsége a 
NAIK Állattenyésztési és Takarmá-
nyozási Kutatóintézet herceghalmi 
Tanácstermében tartotta küldött-
közgyűlését. A rendezvényen át-
adták a szövetség által alapított dí-
jakat. Magyar Állattenyésztésért 
díjat kapott dr. Radnóczi László 
a sertéstenyésztési szakigazgatás 
fejlesztése területén végzett 
kiemelkedő munkássága elis me-
réseként és Sebők Mihály, aki 42 
éves kiállítási múltja alatt szerzett 
sok-sok díjával a legeredménye-
sebb magyar juhtenyésztő.

2017. május 31-én tájékoztató 
levelet küldtünk az őshonos fajtákat 
tenyésztő tagjaink számára, a köz-
ponti kos- és bak nevelésről. 

2017. június 6-ával megkezdő-
dött a tenyészkosok és tenyészba-
kok tenyésztésbe állítására irányuló 
támogatások kifizetése. 

2017. június 19-én tartott el-
nökségi ülésen a szövetség első 
félévi tevékenységét, működését, 
feladatait, gazdálkodását beszélték 
meg. Részletes tájékoztató hang-
zott el a tenyészkos/tenyészbak 
támogatás első igényléskori alaku-

lásáról. Értékelték a tavaszi kiállí-
tásokat, szakmai rendezvényeket, 
és előkészítették a második félév 
rendezvényeit (Törteli Juhászfeszti-
vál, Farmer-Expo, Kaposvári Állatte-
nyésztési Napok, OMÉK).

2017. június 26-án magyar 
merinó tenyésztők részére te-
nyészkos értékesítést szervez-
tünk, melyen a központi nevelés 
alatt álló tenyészkosok bemutatásá-
ra és árverésére került sor. 

2017. július 8-án rendezték 
meg a III. Törteli Juhászfesztivált.  
A program Sebők Mihály bemutató 
mintatelepének meglátogatásával 
kezdődött. A programok között fő-
zőverseny, sztárvendégek, kirako-
dó népművészeti vásár, juhászbál 
is helyet kapott.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség júliusban és 
augusztusban végezte a csopor-
tok kijelölését a 78. OMÉK tenyé-
szállat bemutatójára. Tenyésztőink 
101 csoportot neveztek a kiállítás-
ra, ezek közül kellett kiválasztani a 
fajtákat legjobban reprezentáló ju-
hokat, kecskéket.

2017. augusztus 17-20. között 
rendezték meg Debrecenben a 
XXVI. Farmer-Expo Nemzetkö-
zi Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakkiállítást, melynek kere-
tében juh- és kecsketenyésztési 
kiállítást rendeztünk. Ezen 20 te-
nyésztő 30 juh- és 2 kecskecso-
portot mutatott be. Augusztus  
19-én szakmai továbbképzést tar-
tottunk a juh- és kecsketartók szá-
mára.

sebők mihály
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2017. augusztus 20. A földmű-
velésügyi miniszter Államalapító 
Szent István ünnepe, augusztus 
20-a alkalmából állami és minisz-
teri kitüntetéseket adott át. Életfa 
Emlékplakett Bronz fokozata 
kitüntetést kapott Sebők Mihály 
négy évtizedes kimagasló juh törzs-
tenyésztői tevékenységéért.

2017. szeptember 1-3. között 
rendezték meg a XI. Kaposvári Ál-
lattenyésztési Napokat és a XXIV. 
Szent Mihály napi Fórumot. A ki-
állításon a Szövetség 9 tenyésztője 
9 juhfajtát és 1 kecskefajtát muta-
tott be 13 csoportban. A szeptem-
ber 2-án tartott Szent Mihály napi 
Fórum előadásairól külön cikkben 
számolunk be. 

2017. szeptember 7-én a Ma-
gyar Juh- és Kecsketenyésztő Szö-
vetség elnöksége kihelyezett 
ülését Balmazújvárosban tartotta, 
amelyen megtárgyalták az aktuális 
ágazati és juhtenyésztési esemé-
nyeket, valamint a Szövetség 2017. 
évi költségvetésének helyzetét.  
Az elnökségi tagok döntöttek a 
szövetség tenyésztési és tenyész-
tés-szervezési díjainak odaítélésé-
ről. Értékelték az év kiállításait, és 
megbeszélték az OMÉK előkészü-
leteit. Az elnökség tagjai megláto-
gatták az Ónodi-Szűcs Kft. juhállo-
mányát.

2017. szeptember 20-24. 
között került sor a 78. Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-

ri Kiállításra, melyet a Hungexpo 
területén, és a Kincsem Parkban 
tartottak. 

A kiállításon a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség 44 te-
nyészete 26 juhfajtát és 5 kecske-
fajtát mutatott be 77 csoportban.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség tenyésztési díjait 
idén az OMÉK keretében adtuk át. 
Aranykampó díjat kaptak: Farkas 
Zoltán, Mindszent; Halász Lajos, 
Kaba. „Schandl József” tenyész-
tési díjban id. Erdei János hajdú-
nánási tenyésztő részesült, az „Év 
Tenyésztője” díjat, ezzel a Szövet-
ség vándordíját huszonharmadik 
alkalommal Papp József mezőhe-
gyesi juhtenyésztő kapta.

2017. szeptember 22. meg-
jelent a Magyar Államkincstár 
97/2017. (IX.22.) számú Közle-
ménye az anyakecsketartás de 
minimis támogatásáról szóló 
26/2014. (XI. 20.) FM rendelet sze-
rinti támogatás igénybevételéről. A 
támogatás feltételeiről újságcikk-
ben tájékoztattuk a tenyésztőket, 
kecsketartókat. A rendelet értelmé-
ben az anyakecsketartás támogatá-
si kérelmét 2017. november 1. és 
december 10. között lehet benyúj-
tani.

2017. szeptember 28-án juh- 
és kecske bemutató mintatelep 
tábla avatására került sor Teklovics 
Ákos Kisszentlászló Majorban talál-

ható telepén. A tábla avatásán részt 
vett Feldman Zsolt, agrárgazdasá-
gért felelős helyettes államtitkár.

2017. szeptember 30-án 10 
órakor kezdődő árverésen a Ma-
gyar Juh- és Kecsketenyésztő Szö-
vetség kosnevelő telepén felnevelt 
magyar merinó kosokat értékesítet-
tük. 

2017. október 1. és 30. kö-
zött ismét lehetőség nyílt a te-
nyészkos és tenyészbak tá-
mogatás igénybevételére a 
74/2016. (XI.29.) FM rendelet  
(„a tenyészkos és tenyészbak te-
nyésztésbe állításának mező-
gazdasági csekély összegű tá-
mogatásáról”) alapján. Ebben az 
igénylési időszakban a 2017. április 
1. és 2017. szeptember 30. között 
vásárolt apaállatok után lehetett  
a támogatási kérelmet benyújtani. 

2017. október 2-án kelt le-
velünkben valamennyi regisztrált 
juh- és kecsketartónk részére tájé-
koztatást nyújtottunk a kos/bak tá-
mogatásról, az anyakecske de mi-
nimis támogatásról, és felhívtuk a 
figyelmet a jelölés és a birtokontar-
tási időszak betartásának fontossá-
gára. 

2017. október 12-én juh bemu-
tató mintatelep tábla avatására ke-
rült sor Papp József mezőhegyesi 
telepén. A tábla avatásán részt vett 
Czerván György, agrárgazdaságért 
felelős államtitkár.
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XXiv. alFöldi állattenyéSztéSi  
naPok HódMezőváSárHely,

2017. MájuS 3-6.
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XXiv. alföldi állattenyésztési naPok

HódMezőváSárHely, 2017. MájuS 3-6.

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 márványlap-
ra helyezett ezüst gyümölcsöstál, 
amelyet néhai Tóth Imre miniszteri 
különdíjként kapott az 1941. évi Or-
szágos Mezőgazdasági Kiállításon 
a juhtenyésztésben elért eredmé-
nyeiért és a bemutatott tenyészálla-
tokért.

A díj egy évig ahhoz a juhte-
nyésztő szakemberhez kerül, aki a 
juhtörzskönyvezés területén hosszú 
időn át kiemelkedő tevékenységet 
végzett. A díjjal 1000 €-nak megfe-
lelő pénzjutalom jár.

A Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség elnöksége a díjat idén 
Juhász Pálnak, a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség tenyész-
tési elnökhelyettesének ítélte oda, aki 
több évtizede dolgozik a juhtenyész-
tés és törzskönyvezés területén. A dí-
jat dr. Tóth Imre és felesége és a Szö-
vetség elnöke, dr. Horn Péter adta át.

A kiállításon a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség 40 te-
nyésztője 63 juh és kecske tenyé-
szállat csoportban mutatta be a 
Szövetség tenyésztési programjá-
ban szereplő 14 juhfajtát és egy 
kecskefajtát.

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

A díjakat Antal Gábor, vezér-
igazgató, a nagydíjat Lázár János 
miniszter, a Szövetség különdíjait 
dr. Horn Péter, a Szövetség elnöke, 
adta át. 

id. tóth imre díj: juhász Pál
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nagydíj: vad andrea,  mjksz tenyésztési különdíj: holló mátyás

első díjat kaPtak az alábbi csoPortok:

Gyulavári Tamás, Tarnaméra német húsmerinó jerke

Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló ile de france jerke

Holló Mátyás, Uszód berrichon növendékkos

Papp József Kft., Mezőhegyes cigája jerke

Sebők Mihály, Törtel német feketefejű anya

Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france jerke

Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon jerke

harmadik díjat kaPtak az alábbi csoPortok:

Kozmér László, Szajk charollais jerke

Ónodi-Szűcs Kft., Balmazújváros ile de france növendékkos

Sebők Mihály, Törtel német húsmerinó anya

Szabó Ákos, Vésztő magyar merinó növendékkos

Szirovicza-Dani Gyöngyi Julianna, Makó suffolk jerke

Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon növendékkos

Vadainé Györfi Mária, Karcag suffolk jerke

második díjat kaPtak az alábbi csoPortok:

Anipharma-A Kft., Békéscsaba német húsmerinó növendékkos

Anipharma-A Kft., Békéscsaba német húsmerinó jerke

Hajnal János, Ballószög suffolk jerke

Holló Mátyás, Uszód berrichon jerke

Hulyák István, Kisgyőr ile de france növendékkos

Sisák Imre, Békéssámson charollais jerke

Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon anya

A kiállítás nagydíját 
Vad Andrea hódmezővásárhelyi te nyésztő érdemelte 
ki ile de france és berrichon tenyészállataiért. 

Különdíjat kaptak:
A Magyar Juh- és Kecsketenyész tő Szövetség juh-
tenyésztési különdíját a Holló Mátyás, Uszód kapta 
a kiállításon bemutatott ber richon és magyar merinó te-
nyészállataiért.
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A Húsjuh Szakbizottság különdíját az Anipharma-A 
Kft., Békéscsaba kapta a kiállításon bemutatott német 
húsmerinó tenyészállataiért.

hús szakbizottság különdíj: aniPharma-a kft.

őshonos szakbizottság különdíj: PaPP józsef kft.  

merinó szakbizottság különdíj: sebők mihály

juhtenyésztési díjak

A Merinó Szakbizottság különdíját Sebők Mihály 
törteli tenyésztő kapta magyar merinó csoportjaiért. 

Az Őshonos Szakbizottság különdíját a Papp József 
Kft., Mezőhegyes kapta a kiállított cigája csoportjáért.

A Tej Szakbizottság különdíját Bévárdi Ádám,  
Dunapataj kapta a kiállításon bemutatott lacaune  
csoportjáért.
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legszebb anyajuh

legszebb tenyészkos

legszebb növendékkos

magyar merinó fajtagyőztes jerke 

legszebb jerke

német húsmerinó fajtagyőztes növendékkos

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

A kiállítás legszebb jerkéje díját 
Kozmér László, Szajk 1 01342 
69-es fülszámú charollais tenyész-
jerkéje kapta.

A kiállítás legszebb növendék-
kosa díját Holló Mátyás, Uszód  
1 02342 6154-es fülszámú berri-
chon du cher növendékkosa kapta.

A kiállítás legszebb tenyészkosa 
díját Vad Andrea, Hódmezővásár-
hely 1 05710 599-es fülszámú ber-
richon du cher tenyészkosa kapta.

A legszebb állatok kiállítói a H. 
Wilhelm Schaumann Állattakar-
mányozási Kft.-től egy 15 kg-os 
Millaphos melaszos ásványi kiegé-
szítőt kaptak, a díjakat Gyöngy Zol-
tán adta át.

Tóth Árpád iparművész, Sárbo-
gárd különdíját – két gravírozott 
„RÉVÉSZ” bicskát – Dani János 
makói és Szabó Ákos vésztői te-
nyésztőnek ítélte a bírálóbizottság.
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A Szegedi Tudományegyetem Me-
zőgazdasági Főiskolai Kar különdí-
ját Szirovicza-Dani Györgyi Julián-
na kiskunfélegyházi tenyésztő kapta 
a suffolk jerkéiért.

Az AnimaXx-Premium Kft. 3 db 
különdíjat ajánlott fel egyenként 
100.000 Ft értékben a Kft. termékei-
ből.  A különdíj 2 db MaXx Energie és 
2 db MaXx original energia-, vitamin 
és ásványianyag nyalótömb, valamint 
Sahara Dry és Top Dry alompor.

A díjakat kapták: Harangi Sándor 
dr. Hajdúszoboszló, Hajnal János, 
Ballószög és az Anipharma-A Kft., 
Békéscsaba.

A Cargill Takarmány Zrt. kü-
löndíjban részesíti Holló Mátyás 
uszódi tenyésztőt a kiállítás legszebb 
növendékkosának tenyésztőjét és 
tulajdonosát. A díj 1 raklap (980 kg)  
Purina Bárány Max indító takarmány-
keverék 120.000 Ft értékben.

Az Inter Agrár Kft. különdíjat 
(125 kg Lammomel bárány tejpótló) 

ajánlott fel Bévárdi Ádám dunapataji 
és ifj. Sebők Mihály törteli tenyész-
tő részére a kiállításon bemutatott te-
nyészállataiért.

A Groupama Biztosító Zrt. Me-
zőgazdasági igazgatósága különdíjat 
adott át Holló Mátyás uszódi tenyész-
tő részére a színvonalas tenyésztői 
munkája elismeréseként. A külön-
díj egy páros belépő a Groupama  
Aréna Sky Boxába egy futball  
mérkőzés megtekintésére 150.000 Ft  
értékben.

Fajtagyőztes egyedeket választottak azokból a fajtákból és korcsoportokból, amelyekben egy kategórián belül  
3 vagy több csoport egyedei szerepeltek az összevetésben.

fajtagyőztes juhok: 

1 34015 688 ile de france növendékkos Fantóliné Barsi Gabriella, Kisgyőr

1 03107 5108 német húsmerinó anya Anipharma-A Kft., Békéscsaba

1 12110 673 magyar merinó jerke Sebők Mihály, Törtel

1 09161 651 német húsmerinó jerke Gyulavári Tamás, Tarnaméra

1 05710 6126 ile de france jerke Vad Andrea, Hódmezővásárhely

1 45841 67 suffolk jerke Vadainé Györfi Mária, Karcag

1 02342 6252 magyar merinó növendékkos Holló Mátyás, Uszód

1 03107 6101 német húsmerinó növendékkos Anipharma-A Kft., Békéscsaba

körmözési bemutató
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XXXiii. „szent györgy naPi” juhásztalálkozó

2017. MájuS 5. SzoMbat

a Magyar Juh-és Kecsketenyésztő  
Szövetség, a Szegedi Tudomány-

egyetem Mezőgazdasági Kara, a Hód-
mezővásárhelyi Gazdasági Egyesület 
Juhtenyésztési Szakosztálya, a Juh 
Terméktanács, valamint a Hód-Mező-
gazda Zrt. az Alföldi Állattenyésztési 
Napok keretében a hagyományoknak 
megfelelően megrendezte a XXXIII. 
juhásztalálkozót. Ünnepélyes meg-
nyitó keretében köszöntőt mondott 
dr. Horváth József, az SZTE Hódme-
zővásárhelyi Mezőgazdasági Kar dé-
kánja, dr. Horn Péter, a Magyar Juh- 
és Kecsketenyésztő Szövetség elnöke 
és dr. Kukovics Sándor, a Juh Termék-
tanács elnöke. A bevezető gondola-
tok után a rendezvény fővédnöke dr. 
Nagy István államtitkár nyitotta meg.

A rendezvény idén is a tenyészállat 
kiállítással egy területi egységben lett 
megszervezve. Az Alföldi Állattenyész-
tési és Mezőgazda Napok mindhárom 
napján tenyészállat, termék-és techno-
lógiai bemutatót rendeztünk. A tech-
nológiai kiállítás keretében széles körű 
szakmai ismereteket szerezhettek a lá-
togatók a legújabb korszerű etető, ita-
tó berendezésekről, válogatókról, kör-
möző kalodákról, villanypásztorokról 

és sok egyéb más hasznos termékről, 
mely hatékonnyá és könnyebbé tehe-
ti a tenyésztők munkáját. Kiss Gábor 
szabadhídvégi tenyésztő vasárnap két 
alkalommal körmözési és vemhes-
ségvizsgálati bemutatót tartott nagy 
érdeklődés mellett. Délelőtt Szűcs 
László nyíróbrigádja nyírási bemuta-
tót tartott, a délutáni bemutató az eső 
miatt elmaradt.

A Hódmezővásárhelyi Gazdasági 
Egyesület pedig a hagyományos juhá-
szati és pásztor használati eszközök-
ből és kellékekből néprajzi kiállítást 
mutatott be.

Hagyományosan megrendezésre 
került a főzőverseny, melynek kere-
tében ízletes birkapörköltöket készítet-
tek a versenyzők. 
A főzőverseny díjazottjai:

1.  helyezést ért el Sisák Imre, aki a 
Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tők Szövetsége díját kapta.

2.  helyezést ért el Péter László, aki 
a Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Karjának díját 
vette át.

3.  díjat az Agro-Legato Kft. díját az 
SZTE Tangazdaság Kft. csapa-
ta kapta.

Különdíjban részesültek:
Az SZTE Mezőgazdasági Kar HÖK 
csapata a Hód-Mezőgazda Kft. külön-
díját vette át.

Antal Sándor a Magyar Mezőgaz-
daság Kft. különdíját kapta.

A programot citeramuzsika, táro-
gató és az Aranykalász Népdalkör és 
a Délibáb Népdalkör énekkari műsora 
színesítette.

A Juhásztalálkozó ideje alatt az 
állatkiállítás helyszínén a Szövetség 
munkatársai a bemutatták a kiállított 
fajtákat, és az értékesítésre felajánlott 
állatcsoportokat. Ez a program nem 
csak a juhászokat, hanem a kiállítás 
nem szakértő látogatóit is lekötötte. Az 
érdeklődők megtöltötték lelátókat és a 
bemutatótér melletti szabad helyeket. 

A kiállítás keretében juh-és kecs-
ke tejtermékek kóstolására és vásárlá-
sára is lehetőség nyílt. A rendezvényt 
színesítette még az ágazatunkhoz 
szorosan kapcsolódó használati esz-
közök, népművészeti tárgyak árusai-
nak sokasága. 

megnyitó



36
36

XXIV. SZENT MIHÁLY-NAPI FÓRUM

kaPoSvár, 2017. SzePteMber 2.

izgalmas témákat tűztek napirend-
re a XXIV. Szent Mihály-napi fórum 

szervezői az idei Kaposvári Állatte-
nyésztési Napokon. Az első előadás 
a közös uniós agrárpolitika (KAP) 
2020 utáni kilátásairól, a második a 
vidékfejlesztési pályázatokról hang-
zott el, a befejező pedig – mint rend-
szerint – állategészségügyi témát 
boncolgatott, a higiénikus alomkeze-
lésről szólt. A fórumot a Horn Péter 
akadémikus, a Magyar Juhtenyész-
tők és Kecsketenyésztők Szövetsé-
ge elnöke vezette.

A legtöbb hazai vállalkozó, ha 
nem is fél, de tart a 2020 utáni idő-
szaktól. Van, aki szerint megszűnik 
az agrártámogatás. Ha ez a szélső-
ség sokak szerint nem következhet 
be, de a döntést megelőző hosszú 
időszak bizonytalansága is nyomasz-
tó lehet. Márpedig – ahogy Szentir-
may Zoltán, a Földművelésügyi 
Minisztérium főosztályvezetője fogal-
mazott, ma még semmi nem biztos, 
és a vita egészen 2020-ig elhúzód-

hat. Igaz ettől még kedvezően ala-
kulhat a mezőgazdaság támogatá-
sa. Ez annak ellenére állítható, hogy 
most kedvezőtlenebb a helyzet, mint 
valaha, a Brexit-tel az unió egyik net-
tó befizetője távozik a közösségből. 
Senki nem tudja, hogy mikorra lesz 
kész a felosztható torta víziója és azt 
sem, hogy milyen elvek alapján oszt-
ják fel, valamint az osztás hány évig 
tart majd (lehet 5, de7 is). Vannak, 
akik szerint minderről csak akkor ér-
demes beszélni, ha Magyarország 
tagja marad az uniónak.

Az FM főosztályvezetője előa-
dásában ismertette a 2020-ig tartó 
időszak főbb, Magyarországra vo-
natkozó adatait. Mint mondta Ma-
gyarország mintegy 34.3 milliárd 
euró támogatást kap 2014-2020 
között, miközben ez idő alatt ösz-
szesen 7.9 milliárd eurót fizet be a 
közös költségvetésbe. A nettó költ-
ségvetési egyenlegünk tehát 26.4 
milliárd euró. A Magyarországnak 
jutó összes uniós forráson belül 

a KAP részaránya 36.1 százalék.  
Az időszak alatt az EMGA és EMVA 
keretein belül összesen 12.35 mil-
liárd euró forrás áll az ország ren-
delkezésére, a közvetlen támogatás 
összege 8.9, a vidékfejlesztési 3.45 
milliárd euró (lásd táblázat). 

Nemzetközi összehasonlításban 
az mondható el, hogy a Magyaror-
szágra jutó nettó összeg abszolút 
értékben a 3. legnagyobb a lengyel-
országi (+76 milliárd euró) és a ro-
mániai (+37 milliárd euró) után. Ha 
az agrártámogatásokat a befizeté-
sekkel állítjuk szembe (egy egység-
nyi költségvetési befizetésre hány 
egységnyi támogatás jut), akkor egy 
európai uniós tanulmány szerint Ma-
gyarország az első helyen áll, tehát a 
leginkább kedvezményezett ország. 
A következő időszak tervezésekor 
van mit tenni, hogy ez továbbra is így 
alakuljon. 

Az előadó ismertette a 2020 utá-
ni KAP lehetséges felépítését be-
folyásoló tényezőket. Ezek szerint 

megnyitó
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kérdéses az új, több évre jutó pénz-
ügyi keret nagysága. Bizonytalansá-
got okoz, hogy Nagy-Britannia kilép 
az unióból, továbbá, hogy 2019-ben  
európai parlamenti választásokat 
rendeznek és új bizottság áll fel.  
A migrációs válság kezelése miatt is 
csökkenhet a mezőgazdaság támo-
gatása. A magyar álláspont szerint 
ezt célszerű megakadályozni. Figye-
lembe kell venni a társadalom irá-
nyából érkező folyamatos nyomást, 
amely az agrárpolitika gazdasági, 
környezeti és éghajlati értelemben 
vett fenntarthatóságát tartja szem 
előtt.  A tagállamok többsége a két-
pilléres KAP-ot őrizné meg. Egyesek 
a termeléshez kötött támogatások 
ellen szólnak. A főosztályvezető hoz-
zátette, mindez csak előzetes tervez-
getés, egyelőre semmilyen hivatalos 
álláspont nem jelent meg, így a saj-
tóban fellelhető információk csupán 
találgatások.

Az Európai Bizottság eddig sem-
milyen javaslatot nem tett a költség-
vetésről és az agrárpolitikáról. Szü-
letett viszont egy vitaanyag az unió 
pénzügyeinek jövőjéről. A pénzügyi 
biztos reflexiós iratot küldött a tag-
államoknak azzal a megjegyzéssel, 
hogy senki ne lepődjön meg, ha egy 
kicsit hozzá kell nyúlni a KAP forrá-
saihoz. Elismerte a mostani politika 
fontosságát és 5 forgatókönyvet vá-
zolt fel, amelyek közül csak egyetlen 
tartalmazza azt, hogy legyen több az 
ágazati forrás. 

A tagországok a KAP-ot érintő 
elképzelésekről szóló iratot nem fo-
gadták örömmel. Annak ellenére 
nem, hogy a KAP átalakítási szán-
déka komolyan nem merült fel, és 
a bizottság elismeri a KAP  értékeit. 
Hozzáteszi viszont, hogy nem tart-
ja fenntarthatónak a rendszerjel-
legű szintű finanszírozást. Előtérbe 
helyezi a kisgazdaságok támogatá-
sát, valamint a mezőgazdaság alap-
anyagtermelésen túli szerepének 
erősítését. A forrásvesztés elkerülé-
sére felveti a nemzeti társfinanszíro-
zás bevezetésének lehetőségét az 
egyes pillérben (közvetlen támoga-

tás). Ez ellen több ország, Magyaror-
szág is tiltakozik. 

Az EU nyilvános konzultációt tar-
tott a KAP modernizálásáról és egy-
szerűsítéséről. Erre 2017. február 2. 
és május 2 között került sor levélvál-
tással. A konzultáció eredményét jú-
lius 7-én, egy konferencián mutatta 
be az Európai Bizottság. Eközben a 
bizottság nyilvánosságra hozta elő-
zetes hatástanulmányát, amely 5 le-
hetséges opciót vázol fel, a KAP jö-
vőbeni szerkezetére. Az első szerint 
a KAP változások nélkül folytatódik; 
a második a KAP teljes felszámolá-
sát vizionálja; a harmadik a vidékfej-
lesztés és a kockázatkezelési eszkö-
zök megerősítését tartja fontosnak a 
területalapú támogatások rovására; 
a negyedik a területalapú támogatá-
sokat egyszerűsített formában vinné 
tovább; az ötödik a rendszer radiká-
lis átalakításáról szól. 

A konzultációból kiderült a gaz-
dák véleménye, sommásan: „Nem 
tudjuk, hogy mennyi pénzről be-
szélünk, de azt szeretnénk elköl-
teni.” Néhány adat a részvételről: 
összesen 322  912 kitöltött kérdőí-
vet küldtek vissza a gazdák, ebből 
3698 Magyarországról érkezett, de 
a lengyelek sem dicsekedhetnek az 
5  872 válasszal. A legtöbb válasz-
adó Németországból küldte vissza 
a kérdőívet, összesen 147  142 at.  
Az összes válaszadó mindössze 
7.18 százaléka vallotta magát me-
zőgazdasági termelőnek. Magyaror-
szágon 170 ezer gazda kap terüle-
ti alapú támogatást, érthetetlen az, 
hogy csak 1.15 százalékuk válaszolt 
az uniós kérdésekre. Az aktivitás hi-
ánya, az érdektelenség azt jelenti, 
hogy a magyar álláspont szerint a 
KAP örök, nincs mit hozzáfűzni. Úgy-
is jön a pénz! 

Összefoglalva: Európa egyetért 
abban, hogy a közös agrárpolitiká-
ra szükség van. Legfontosabb a ter-
melők megfelelő életszínvonalának 
biztosítása, a környezet védelme.  
A válaszadók egyszerűbb és haté-
konyabb KAP-ot szeretnének. Olyan 
KAP-ot akarnak, amely jövedelemtá-

mogatást nyújt és javítja a termelők 
élelmiszerláncon belüli helyzetét. 

A KAP jövőjével kapcsolatos 
előzetes magyar álláspont szerint 
fontos, hogy az agrárpolitikának a 
termelők legyenek a címzettjei, az 
agrárpénzeket továbbra is az agrárt-
ermelők kapják. Gyökeres változtatá-
sokara nincs szükség. A cél megőriz-
ni a 2014-20 közötti unióból érkező 
összegeket, valamint a költségve-
tésben képviselt részarányunkat. Új 
célok beemelése a KAP-ba csak a 
megfelelő források hozzárendelésé-
vel váljon lehetővé. Fontosnak tartja 
szövetségesek keresését, az érde-
kek folyamatos egyeztetését. 

A 27 ország esetében nagyon 
nehéz kompromisszumot kötni, meg 
kell határozni mi az, ami elérhető és 
mi az, ami elkerülendő a következő 
ciklusban és ebben megegyezés-
re jutni. Ezekről az FM vezetői még 
sokat fognak beszélni szakértőkkel, 
ernyőszervezetekkel és termelőkkel 
is – fejezte be előadását a főosztály-
vezető. 

Nagy Attila a Miniszterelnökség 
EMVA Stratégiai Főosztályának ve-
zetője a vidékfejlesztési program 
aktualitásairól tartott előadást. Ez az 
egész agráriumot átölelő program 
nagyjából 3.5 milliárd euró kerettel. 
Az összeg háromnegyede három 
területre osztható fel, a legnagyobb 
(az egésznek csaknem a fele) ki-
fejezetten az agrárberuházásokat 
érinti. Idetartozik többek között az 
állattartó telepek korszerűsítése.  
A keret negyedét a környezetvédel-
mi, környezetgazdálkodási kifize-
tések teszik ki. Az összeg további 
része nem közvetlenül érinti a mező-
gazdaságot. 

„Mostanában szinte csak egy kér-
dést tesznek fel a gazdák – mondta 
a főosztályvezető – mikor lesznek 
kifizetve a támogatások? Természe-
tesen igyekszünk erről minél több 
információt megjelentetni. A nyári 
szünet előtt, június végén azt ígértük, 
hogy őszre támogató okirat dömping 
lesz. Ez előtt természetesen a pályá-
zatokat le is kellett zárni. Összesen 
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68 pályázati felhívás jelent meg, en-
nek a fele most már lezárt. Volt, ame-
lyiket túligénylés miatt fel kellett füg-
geszteni, de ezek 2 évig élnek, újra 
nyithatók. A lezárt és a felfüggesztett 
pályázatok nagyjából a források há-
romnegyedét emésztik fel.” 

A támogató okiratok közül az el-
sők szeptemberben elkészülnek. A 
pályázatok értékelése a főosztály-
vezető megfogalmazása szerint gő-
zerővel történt, az elmúlt 3 hónapban 
csaknem 10 ezer pályázatot sikerült 
kiértékelni. Az állattartó telepek kor-
szerűsítésével kapcsolatban mind a 
négy állatfajt tekintve döntés várható 
a pályázatokról. Az őshonos állatok-
kal kapcsolatos támogatások várha-
tóan novemberben lesznek kifizethe-
tők. 

Az előadó a szakmai fórum részt-
vevői számára legérdekesebb pá-
lyázati felhívásokról elmondta: a juh 
és a kecsketelepek korszerűsítésé-
re mintegy 4 milliárd forint összeg 
állt rendelkezésre. Ezt a pályázatot 
túligénylés miatt még januárban fel-
függesztették. A Miniszterelnökség a 
vidékfejlesztési program módosítása 
során egy olyan forrás átcsoportosí-
tásra tesz javaslatot, amely az állattar-
tó telepek korszerűsítésére fordítha-
tó összeget megemelné. „Várjuk az 
EU hozzájárulását!” 

Minden évben lehet génmegőr-
zésre pályázatot benyújtani: támo-
gatott a genetikai anyag begyűjté-
se, tárolása, kezelése, az apaállatok 
tartása stb. A keret akkora, hogy aki 
pályázik, gyakorlatilag nyer is, az ál-
latszám ismeretében nem valószínű, 

hogy túligénylés lenne ezen a terü-
leten. A fiatal gazda pályázattal kap-
csolatban Nagy Attila elmondta, 
hogy ennek kerete az idén 37.75 
milliárd forint volt és 46 milliárd forint 
igénynél lezárták. Ha a bírálat után 
marad támogatási összeg, a pályáza-
tot újra nyitják. Még mindig elérhető 
a mezőgazdasági kisüzemek fejlesz-
tése című pályázat. Erre vagy induló, 
vagy olyan vállalkozók pályázhatnak, 
akiknél 3-6 ezer euro között van a 
standard termelési érték (STE). 

A főosztályvezető véleménye 
szerint a tavaly meghirdetett pályá-
zatoknál azért tartott sokáig az érté-
kelés, mert kevés szakembert tudtak 
bevonni ebbe a munkába. Ma már 
300-an dolgoznak azon, hogy a pá-
lyázatok elbírálása gördülékeny le-
gyen. Az értékelés az idén a máso-
dik negyedévben indult be, nyáron 
csúcsra járatódott, ma már heten-
te ezres nagyságrendben bírálnak 
el kérelmeket. Az értékelést lassítja, 
hogy közben meg kell felelni néhány 
olyan EU-s elvárásnak, amelyik biz-
tosítja az objektivitást és az anoni-
mitást. Például: minden pályázatról 
két, egymástól független értékelő 
dönt. Amikor a projekteket kiosztják, 
ügyelnek arra, hogy a két értékelő ne 
is ismerje egymást. Ha kiderül, hogy 
mégis, elölről kezdődik a kiosztási 
procedúra.

Libis Márta Krisztina az Anima-
xx Prémium Kft területi képviselője 
időszerű témában tartott előadást  
a fórumon, a behajtás utáni alomke-
zelésről. Mint mondta az istállóban 
is fontos cél az állatok egészségé-

nek megóvása. Ez a takarmányozás-
tól és nem utolsó sorban az alattuk 
fellelhető alom minőségétől függ. 
A száraz alom nem táptalaj, benne 
nem gyarapodnak a betegségeket 
okozó mikroorganizmusok. Cége az 
alomra szórható olyan foszfort nem 
tartalmazó, poralapú termékeket for-
galmaz, amelyek a vizet lekötik, rá-
adásul úgy, hogy az állatok számára 
kiválóak maradnak a körülmények. 
Megfelelő a pH, megkötődik az am-
mónia, stb. A termékekből 50-100 
grammot kell kijuttatni négyzetmé-
terenként és kilogrammonként 300-
400 forintért kaphatók.    

Horn Péter az előadások után 
elmondta: vészjósló hírek is megje-
lentek a sajtóban a mezőgazdaság 
jövőbeni támogatásáról, ezért az eu-
rópai akadémikusok egy csoportja 
levélben fordult az EU-hoz, vállalja a 
továbbiakban is a támogatást, külön-
ben megszűnik az európai országok 
mezőgazdaságának versenyképes-
sége. Ma az európai agrárium terme-
lési értékének 18 százaléka dotáció, 
ez az arány érdemben nem csökkent-
hető. Európában ma csak 3 ország 
mezőgazdasága képes támogatás 
nélkül működni: Hollandia, Dánia, és 
Íriország, valamint egy országrész, 
Németország keleti része, mert ott 
nem verték szét a nagyüzemeket. Ér-
dekesség: Magyarországon a rend - 
szerváltás első kormányában voltak 
olyan politikusok, akik azzal érveltek 
a nagyüzemek szétverése mellett, 
hogy sok pénzt emészt fel támoga-
tásuk.    

 Gy. Gy. 

magyarország Pénzügyi kerete (2014-2020., folyó áron)

Megnevezés összeg (milliárd eur) arány az összes uniós forráshoz %

Összes uniós forrás (a) 34 335 100 

ebből Közös Agrárpolitika 12 390 36.1

ebből

        Közvetlen támogatás 8 935 26

        Vidékfejlesztés 3 455 10.1

        Halászat 39 0.1

összes befizetés (b) 7 876 22.9

nettó egyenleg (a-b) 26 459 77.1
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78. oMék
budaPeSt, 2017. SzePteMber 20-24. 
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78. omék

budaPeSt, 2017. SzePteMber 20-24. 

a Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség először 2016. no-

vemberében adott tájékoztatást 
tenyésztőinek levélben arról, hogy 
2017 szeptemberében megrende-
zésre kerül a 78. Országos Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Kiál-
lítás, egyben felhívta a figyelmüket 
arra, hogy el kell kezdeni a felké-
szülést a kiállításra szánt állatok ki-
választásával. 

2017. májusában postáztuk te-
nyésztőinknek a jelentkezési lapo-
kat, hogy küldjék meg milyen állat-
csoportokkal kívánnak megjelenni 
az OMÉK-on. Kidolgoztuk a kiállítás 
szakmai részvételi feltételeit, melyet 
a honlapunkon és a jelentkezési 
lap hátoldalán közöltük. Az OMÉK 
juh- és kecsketenyésztési kiállításá-
ra 49 tenyésztő 101 csoporttal, 484 
egyeddel jelentkezett. 

A Magyarországon tenyésztett 
juh- és kecskefajtákat a legjobb, 
legszebb egyedekkel kívántuk be-
mutatni a kiállításon, ezért az összes 
nevezett csoportot az előkészület 
ideje alatt kétszer (július illetve au-
gusztus hónapokban) megtekin-
tettük. A szemlékről jegyzőkönyvet 
készítettünk, melyben rögzítettük a 
körülményeket, fülszám szerint kije-
löltük a kiállításra szánt állatokat és 
azok tartalékait, meghatároztuk a 
további teendőket. Megköveteltük 
a tenyésztőktől, hogy különítsék el 
a kijelölt egyedeket, biztosítsanak 
számukra tiszta, rendezett környe-
zetet, készítsék elő őket a kiállításra. 

A szemlék közötti időszakokban 
a régióvezetők és az instruktorok 
folyamatosan figyelemmel kísérték 
a kijelölt csoportok előkészítését. A 
kiállításra jelentkezett tenyésztőket 
tájékoztattuk a további teendőikről, 

és megküldtük részükre a kiállítás 
állategészségügyi feltételeit tartal-
mazó kiírást. 

A szemlék alapján – tekintet-
be véve a fajta illetve a korcsoport 
megoszlást is – 2017. szeptember 
4-én hoztuk meg a döntést (44 te-
nyészetből 77 csoport 256 egyed 
lett kijelölve), mely csoportokat 
szállítsák be az OMÉK kiállítási te-
rületére, amelyről – és a beszállítás 
részletes feltételeiről – levélben ér-
tesítettük a tenyésztőket. Ismételten 
felhívtuk a kiállítók figyelmét, hogy 
milyen állategészségügyi vizsgála-
tokra, igazolásokra és okiratokra 
van szükség a beszállításhoz.

Szerződést kötöttünk a tenyész-
tőkkel az állatok kiállítás helyszíné-
re történő beszállításáról, illetve a 
tenyészetbe történő visszaszállítá-
sáról. 

bírálat
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A 78. OMÉK juh- és kecsketenyész-
tési kiállítási részében 77 csoport-
ban 25 juhfajtát és 5 kecskefajtát 
mutattunk be – összesen 222 juhot 
és 34 kecskét –, ezen felül 24 anya-
juh vett részt a fejési bemutatón, 10 
gödölye az ugráló várban és további 
két kecske fogatban volt bemutatva. 

A kiállítás sikeres lebonyolításá-
hoz összeállítottuk a kiállítási box-
beosztást, a kiállított egyedek ada-
tait és a kiállítók listáját. 

 A kiállítás megnyitását meg-
előzően irányítottuk és felügyel-
tük a kiállítási boxok összeállítá-
sát, a takarmánytároló kialakítását, 
a szükséges technológiai eszkö-
zök biztosítását. Gondoskodtunk 
a tenyészállatok kiállítás ideje alatti 
alom és takarmányszükségletéről. 

Juhtenyésztőinknél dolgozó ju-
hászokból, juhtenyésztőkből és 
kecsketenyésztőkből állítottuk ösz-
sze a gondozói csoportot (8 fő), 
akiknek munkáját két MJKSZ alkal-
mazott istállómester irányította. A 
kiállítás teljes időtartama alatt biz-
tosítottuk az állatok megfelelő el-
látását, takarmányozását, itatását, 
gondozását, fejését a gondozók se-
gítségével. Megszerveztük és vég-
rehajtottuk az állatok zavartalan és 
balesetmentes mozgatását, felveze-
tését a bemutatókra.

Felügyeletükkel és közreműkö-
désükkel történt szeptember 18-án 
az állatok beszállítása és a kiállítási 
boxokban – előzetes terv szerint – 
történő elhelyezése. 

Az állatok beérkezésekor az 
egyedek fülszámait egyeztettük, 
ezután készítettük el az állatok te-
nyésztési, termelési adatait tartal-
mazó fejtáblákat. 

Az öttagú bírálóbizottság (Esz-
terhai Csaba, Domanovszky Ádám 
dr., Földi Gyula, Nagy László, Oláh 
János dr.) az állatgondozók segítsé-
gével szeptember 19-én az összes 
benevezett juhot és kecskét egyen-
ként pontozásos módszerrel lebírál-
ta, és a kiállítás legszebb állatainak 
összevetésére az egyedeket kijelöl-
te. A bírálati eredményeket számító-
gépre vittük, és a szövetség kiállítá-
si szabályzata szerint az összesített 
bírálati eredmények (egyedi és cso-
portpontszámok) alapján a bizottság 
odaítélte az I., II. és III. díjakat. A bí-
rálatot követően munkatársaink ki-
helyezték a fejtáblákat a boxok felett.

Szeptember 20-án a bírálóbi-
zottság nyilvános bírálat keretében 
kiválasztotta a fajtagyőztes egyede-
ket ivar és korcsoport szerint, majd 
odaítélték a kiállítás legszebb anya-
juha, jerkéje, növendékkosa, te-
nyészkosa, gödölyéje címet.

Az I-II-III. díjak és a fajtagyőztes 
és legszebb díjak alapján a bizott-
ság pontozással odaítélte az OMÉK 
nagydíjakat és a szövetség tenyész-
tési díjait, és ez alapján elkészítet-
tük a díjkiosztó forgatókönyvét, és 
szeptember 22-én aktívan közre-
működtünk a díjkiosztó szervezésé-
ben, lebonyolításában. A díjkiosztó 
ünnepségen a felvezetésre felkészí-
tett juhokat, kecskét és kecskefoga-
tot bemutattuk. 

Szeptember 21-én, 22-én, 23-
án és 24-én programszerinti idő-
ben 2-2 óra időtartamban ágazati 
ismertetőt, hús-, tej- és tejtermék- 
valamint sajtkészítési bemutatót 
tartottunk, amely kapcsán a friss 
terméket is elkóstoltattuk, nagy ér-
deklődés mellett. Szeptember 24-
én 15.00-16.00 óra között rendez-
tük meg a juhnyírási bemutatót. 
A kiállítás minden napján 17.00-
18.00 között fejési bemutatóval 
népszerűsítettük a juh és kecskete-
jet és tejtermékeket. 

A kiállítás egész időtartama alatt 
üzemeltettük a gödölye ugróvárat, 
melynek nagy sikere volt a gyere-
kek körében. A kiállított egyedek 
felkészítésének köszönhetően min-
den egyed simogatható volt. A kiál-
lítást színesítette a gyapjú és feldol-
gozása bemutatása is.

díjazottak
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A szövetség standján folyamatos 
kóstoltatást tartottunk, frissen fejt 
juh- és kecsketejet, juh- és kecs-
kesajtokat, bárányhúsból készített 
burgert lehetett megízlelni, és infor-
mációt szerezni a tejtermékek elő-
állítóitól, szakácsoktól, illetve mun-
katársainktól. A kiállítás ideje alatt 
mintegy 5000 adag bárányhúsból 
készült burgert, 125-125 liter juh- 
és kecsketejet, illetve, érdeklődés 
szerint napi több kilogramm juh- és 

kecsketejterméket kóstoltattunk a 
látogatókkal.

A szövetség standjánál folyama-
tosan biztosítottuk a szaktanács-
adást, a juh- és kecsketenyész-
téssel kapcsolatos tájékoztatást, 
szóban és tájékoztató anyagokkal. 

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség hagyományo-
san Szent Mihály nap táján adja át 

tenyésztési díjait azoknak a juhte-
nyésztőknek, juhászoknak, akik az 
elmúlt években kimagasló szakmai 
munkát végeztek és/vagy a tenyé-
szállat kiállításokon aktívan részt 
vettek. A 2017.évi díjakat az OMÉK 
díjkiosztó ünnepségén dr. Horn Pé-
ter, Szövetség elnöke, Juhász Pál 
és Kiss György, a Szövetség elnök-
helyettesei adták át.

az idén aranykampó díjat kaptak:

Farkas Zoltán, Mindszent
Halász Lajos, Kaba

A Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség „Schandl József” te-
nyésztési díját a magyar merinó fajta 

tenyésztésében kifejtett több évtize-
des tevékenységéért id. Erdei János 
hajdúnánási tenyésztőnek ítélte oda 

az MJKSZ Elnöksége. A díj elismerő 
oklevél és emlékplakett, illetve 1000 
Eurónak megfelelő pénzjutalom.

schandl józsef tenyésztési díj: id. erdei jános



43

2017. év tenyésztője díj: PaPP józsef

Megköszönve Sebők Mihálynak, 
hogy egy évig otthont adott az év te-
nyésztője vándordíjnak, a díjkiosztó 
ünnepségen átvehette a vándordíj 
kicsinyített mását, hogy mindig em-
lékezzen erre a díjra.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség Elnökségének 
döntése alapján a „2017. Év Te-
nyésztője” díjat, ezzel a Szövet-
ség vándordíját huszonharmadik 
alkalommal Papp József mezőhe-

gyesi juhtenyésztő kapta a cigája 
fajta tenyésztésében és bemutatá-
sában kifejtett eredményes mun-
kájáért. A kitüntetett a vándordíj 
mellett oklevelet és kosfejjel díszí-
tett aranygyűrűt kapott.

gyaPjúbemutató
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második díjat kaPott:

Veres István, Balmazújváros magyar merinó jerke csoportjáért

Barcsik Gabriella, Kecskemét suffolk jerke csoportjáért

Farkas Zoltán, Mindszent landschaf merinó jerke csoportjáért

Földi Dávid, Mátranovák gyimesi racka jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher növendékkos csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher anya csoportjáért

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság fekete racka jerke csoportjáért

Illésné Magasföldi Amarill, Németkér magyar parlagi gödölye csoportjáért

Kiss Gyula, Szabadhídvég német húsmerinó anya csoportjáért

Sipos Ede, Mórichida lacaune jerke csoportjáért

Stropek László, Böhönye berrichon du cher jerke csoportjáért

Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon du cher jerke csoportjáért

Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france jerke csoportjáért

harmadik díjat kaPott:

Balázs Norbert, Pétervására gyimesi racka jerke csoportjáért

Bévárdi Ádám, Dunapataj lacaune tenyészkos csoportjáért

Földi Gyula, Mátranovák fekete racka anya csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher tenyészkos csoportjáért

Hun-Farm & Gasztro Kft., Izsák szánentáli gödölye csoportjáért

Kasza Sándor, Dormánd magyar merinó anya csoportjáért

Kiss Gyula, Szabadhídvég német húsmerinó növendékkos csoportjáért

Kiss Gyula, Szabadhídvég texel jerke csoportjáért

Ónodi-Szűcs Kft., Balmazújváros ile de france tenyészkos csoportjáért

Papp József Kft., Mezőhegyes cigája jerke csoportjáért

Sebők Mihály ifj., Törtel német feketefejű jerke csoportjáért

Stropek László, Böhönye suffolk jerke csoportjáért

Tóth Béláné, Bátaszék bábolna tetra jerke csoportjáért

A bíráló bizottság a 78. OMÉK tenyészállat kiállításán a díjakat a következő tenyésztőknek ítélte oda fajtánként és 
korcsoportonként, a díjakat dr. Fazekas Sándor miniszter és Farkas Sándor, a MÁSZ elnöke adta át.

első díjat kaPott:

Anipharma-A Kft., Gyula német húsmerinó tenyészkos csoportjáért

Farkas Zoltán, Mindszent német húsmerinó jerke csoportjáért

Földesi Imre, Sárrétudvari magyar merinó jerke csoportjáért

Hajnal János, Ballószög suffolk jerke csoportjáért

Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló ile de france jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód magyar merinó jerke csoportjáért

Kiss Gyula, Szabadhídvég német húsmerinó jerke csoportjáért

Kozmér László, Szajk charollais jerke csoportjáért

Saska József János, Vácszentlászló ile de france jerke csoportjáért

Sebők Mihály, Törtel német húsmerinó anya csoportjáért

Teklovics Ákos, Szentlászló búr gödölye csoportjáért

Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france jerke csoportjáért
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A 78. OMÉK juhtenyésztési nagydíját Holló Má-
tyás uszódi tenyésztő érdemelte ki magyar merinó 
és berrichon du cher tenyészállataiért.

omék juhtenyésztési nagydíj: holló mátyás

mjksz kecsketenyésztési különdíj: illésné magasföldi amarill

omék kecsketenyésztési nagydíj: teklovics ákos

mjksz juhtenyésztési különdíj: vad andrea

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség juhte-
nyésztési különdíját Vad Andrea hódmezővásárhelyi 
tenyésztő kapta a kiállításon bemutatott berrichon du 
cher és ile de france csoportjaiért.

A 78. OMÉK kecsketenyésztési nagydíját Teklovics 
Ákos szentlászlói tenyésztő kapta a kiállításon bemu-
tatott búr kecske csoportjaiért.

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kecske-
tenyésztési különdíját Illésné Magasföldi Amarill 
németkéri tenyésztő kapta a kiállításon bemutatott ma-
gyar parlagi kecske csoportjáért.

A Merinó Szakbizottság különdíját Sebők Mihály tör-
teli tenyésztő kapta a magyar merinó tenyészállataiért.

A Húsjuh Szakbizottság különdíját Kiss Gyula 
szabadhídvégi tenyésztő kapta a kiállításon bemutatott 
német húsmerinó és texel tenyészállat csoportjaiért.

A Tej Szakbizottság különdíját Farkas Gyöngy-
vér, Nemesapáti kapta núbiai kecske csoportjaiért.

Az Őshonos Szakbizottság különdíját a Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgatóság kapta a kiállításon 
bemutatott hortobágyi racka csoportjaiért.

Megköszöntük Tóth Józsefnek, a Hortobágyi 
Nonprofit Kft. juhászának, hogy huszonöt éve minden 
OMÉK kiállításon és más rendezvényeinken is segítette 
munkánkat, és nyugdíjba vonulása alkalmából a Szö-
vetség egy kerámia kulaccsal ajándékozta meg. tóth józsef különdíja
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Fajtagyőztes egyedeket választottak azokból a fajtákból és korcsoportokból, amelyekben egy kategórián belül  
3 vagy több csoport egyedei szerepeltek az összevetésben.

fajtagyőztes német húsmerinó anya fajtagyőztes suffolk jerkefajtagyőztes német húsmerinó jerke

fajtagyőztes berrichon jerke fajtagyőztes magyar merinó jerke fajtagyőztes ile de france jerke

fajtagyőztes juhok: 

1 12110 4243 német húsmerinó anya Sebők Mihály, Törtel

1 08813 6301 magyar merinó jerke Földesi Imre, Sárrétudvari

1 06039 668 német húsmerinó jerke Kiss Gyula, Szabadhídvég

1 13072 6291 berrichon du cher jerke Stropek László, Böhönye

1 08639 650 ile de france jerke Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló

1 35209 69 suffolk jerke Szirovicza-Dani Gyöngyi
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A kiállítás legszebb anyajuha díját Holló Mátyás, 
Uszód 1 02342 41-es fülszámú berrichon du cher 
anyajuha kapta. 

A kiállítás legszebb jerkéje díját Harangi Sándor dr., 
Hajdúszoboszló 1 08639 650-es fülszámú ile de france 
tenyészjerkéje kapta

legszebb anyajuh

legszebb tenyészkoslegszebb növendékkos

legszebb jerke

A kiállítás legszebb növendékkosa díját Sebők Mi-
hály, Törtel 1 12110 62820-as fülszámú magyar meri-
nó növendékkosa kapta.

A kiállítás legszebb tenyészkosa díját Vad Andrea, 
Hódmezővásárhely 1 05710 599-es fülszámú berri-
chon du cher tenyészkosa kapta.
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A kiállítás legszebb gödölyéje díjat Jánosi Jenő 
Zsolt, Szécsénke 7050 075521-es fülszámú magyar 
parlagi gödölyéje kapta.

A kiállítás legszebb növendékbakja díjat Farkas 
Gyöngyvér, Nemesapáti 7019 122507-es fülszámú 
núbiai növendékbakja kapta.

A Révész Késes Műhely különdíját a kiállításo-
kon rendszeresen és eredményesen résztvevő Molnár 
Béla soltvadkerti és Földi Dávid mátranováki tenyész-
tő kapta.

Minden kiállítónak gratulálunk.

legszebb növendékbaklegszebb gödölye

sajtkészítési bemutató
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MintatelePek 2017. 
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bemutató mintatelePek

a Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség Elnökségének dön-

tése alapján ezt a címet az a gaz-
dálkodó kaphatja meg, aki a napi 
munkája során kimagasló tenyész-
tői munka mellett iránymutatóan 
alkalmazza a legújabb technoló-
giákat és példamutatóan betartja 

a jogszabályi előírásokat, valamint 
a tenyészetét mintaértékű rend és 
tisztaság jellemzi. A díjat a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 
a húszéves jubileumi küldöttköz-
gyűlés alkalmából alapította 2011-
ben, azóta 11-en kapták meg e cí-
met.

A Szövetség májusi küldöttköz-
gyűlésén elismert bemutató minta-
telep címet adományozott két te-
nyésztőnek: Teklovics Ákosnak és 
a Papp József Kft.-nek. Az ezt ta-
núsító táblák átadására szeptem-
ber-október folyamán került sor. 

juH éS kecSke MintateleP a zSelici doMbok között

teklovics Ákos kisszentlászlói te-
lepén szeptember 28-án avattuk 

fel a táblát. A táblaavatón Hajduk 
Péter, ügyvezető igazgató, dr. Feld-
man Zsolt helyettes államtitkár és 
dr. Horn Péter, a Szövetség elnöke 
köszöntötte a díjazottat, kiemelve, 
hogy ez az első kecske mintatelep. 
Az ünnepség keretében Teklovics 
Ákos röviden ismertette a farm ki-
alakulásának történetét, és Teklo-
vics László – Szövetségünk egyik 
alapító tagja – bemutatta a tenyész-
tett fajtákat.

A Teklovics család régóta fog-
lalkozik állattartással, ezen belül juh 

és kecske tartásával és tenyészté-
sével. Kecskéből búr fajtájú tenyé-
szállatokat tartanak. Juhból ile de 
france illetve BMC (Blanc du Massif 
Central) fajtákat tenyésztenek. Az 
elmúlt években aktív és rendszeres 
résztvevői voltak a mezőgazdasági 
kiállításoknak, ahol jó eredményt 
értek el a kiállított egyedek. Az idei 
OMÉK-on Teklovics Ákos kapta a 
kiállítás kecsketenyésztési nagydí-
ját a kiállított búr kecskéiért.  

A gazdaság Baranya megyében 
a Zselic lábánál található. A közpon-
ti major több mint 100 éves múltra 
tekint vissza, az égetett téglából ké-

szült épületek visszahozzák a rég-
múlt idők hangulatát. A gazdaság 
kialakításánál elsődleges szempont 
volt, hogy a legelők a telepről köz-
vetlen megközelíthetők legyenek. 
A terület földrajzi adottságai lehető-
vé tették, hogy mára egy több száz 
hektáros villanypásztorral határolt 
legelőkert rendszert alakítsanak ki. 
A kerítések segítenek, hogy az álla-
tokat az év nagy részében a legelőn 
tartsák, szükség szerinti széna ki-
egészítéssel, pásztor alkalmazása 
nélkül. Ennek több előnye is van.  
Az egyik, hogy az állatok legelteté-
sére szinte lehetetlen megbízható 

mintateleP tábla avatás
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munkaerőt találni, illetve szükség 
sincs rá, a villanypásztor létesítése 
hosszú távon gazdaságossá válik. 
Az épített kerítés további előnye, 
hogy az állatok igényük szerint le-
gelhetnek és védelmet nyújt a kó-
bor kutya és a sakál kártétele ellen.

A kialakított válogatófolyosó és 
a beleépített léptető fontos a mun-
kához és az állatok egészségének 
megőrzéséhez. A téli kiegészítő ta-
karmányozás során nagy előnyt je-
lentenek a körbála etetők, mivel 
nem kell naponta tölteni és az álla-
tok sem tudják letaposni a szénát. 
A gazdaság teljes takarmányszük-
ségletét saját maguk állítják elő, így 
biztosak lehetnek benne, hogy az 
állatok kifogástalan minőségű takar-
mányt fogyasztanak egész évben. 
Az évek óta jól bevált bálatakaró 
védi a szénát az időjárástól. A kö-
zeljövőben tervezik hogy minden le-

gelőkert saját napelemes kutat kap. 
Ezekre a beruházásokra azért van 
szükség, hogy a jószágok tartásá-
nak költsége alacsonyabb legyen, 
valamint munkaidő szabadul fel.

A gazdaság állatállományá-
hoz tartozik egy 900 db anya-
juhból álló árutermelő állomány 
is, mely szaporulatának nagy ré-
szét vágóbárányként értékesítik. 
A legszebb jerkéket minden év-
ben kiválogatják és megtartják a 
kiöregedett anyajuhok pótlására.  
A nyáj évente egyszer, májusban 
ellik. Nagy figyelmet fordítanak az 
ikerellés növelésére, átlagosan 1,4-
1,5 bárányt választanak anyánként. 
Fontos a jó minőségű nyalósó biz-
tosítása is, ami mindig előttük van.

A korábban, sok évig elhanya-
golt bokros legelők kitisztításához 
szükség volt egy kecskeállomány 
beszerzésére. A kecskék az évek 

alatt nagyban hozzájárultak a le-
gelők mai kultúrállapotának kiala-
kításához. A kétkedőknek szívesen 
bemutatják a kecske ilyen irányú 
hasznos tevékenységét. További 
hasznot hoz, hogy saját gidáik után 
felnevelik az arra szoruló bárányo-
kat is. A major állatállományát szí-
nesíti a magyar parlagi szamár mé-
nes, amely régen hozzátartozott a 
juhászat mindennapjaihoz. A juh-
tartás elengedhetetlen kelléke a 
pásztorkutya, melyből mudi fajtát 
tartanak és tenyésztenek. Kutyák 
mindegyike a juhok mellett aktívan 
dolgozik. 

A gazdaság az elmúlt években 
több szakdolgozatnak adott témát 
és segítette azok elkészülését. Je-
lenleg is több oktatási intézménnyel 
állnak kapcsolatban, hogy diákjaik 
az idelátogatások során szakmai ta-
pasztalatot szerezzenek.

búr kecske törzstenyészet

kisszentlászló major

legelőkertek

legelőkertek
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az év juHtenyéSztőjének MintatelePe 

PaPP józSeF kFt., MezőHegyeS

Papp József Kft. mezőhegyesi te-
lepén október 12-én avattuk fel 

a táblát. A táblaavatón Hajduk Pé-
ter, ügyvezető igazgató és Czer-
ván György államtitkár köszöntötte  
a díjazottat. Az ünnepség keretében 
Papp József röviden ismertette a farm 
kialakulásának történetét, és bemutat-
ta az általa tenyésztett fajtát, a cigáját.

Papp József a Debreceni Agrár-
tudományi Egyetemen szerzett ag-
rármérnöki diplomát állattenyész-
tés szakon, Az egyetem elvégzése 
után 1979-től 1992-ig a Mezőhegye-
si Állami Gazdaságban, majd annak 
jogutódjaiban dolgozott különböző 
beosztásban: szarvasmarha telepi 
műszakvezetőségtől kerületi igazga-
tóig. 1992-ben munkaviszonya „kö-
zös megegyezéssel” törté nő megszű-
nése után 1994-től fa lu gazdászként, 
körzet vezető falugazdászként tevé-
keny kedett 2012-ig. Az 1992-ben 
meg szűnt munkaviszonya szeren-
csésen egybeesett a rendszerválto-

zás kezdetével, így lehetősége nyílt 
kárpótlási jegyeken földeket, használt 
gépeket vásárolni.

Édesapja és mindkét nagyapja 
(anyai-apai) a szó igazi értelmében ju-
hászok voltak. Soha életükben nem 
csináltak mást, „csak” élték a juhá-
szok nehéz és nem mindennapi életét 
a makói-csanádi pusztákon legeltették 
nyájaikat dacolva az időjárási körülmé-
nyekkel, pásztorkunyhókban laktak, 
juhaikat Csanádpalotáról Pérre (Győr 
mellé) vándoroltatták, amikor ezen a 
vidéken nem találtak elegendő legelőt, 
élelmet.

Édesapja halála után 1997-ben 
a 100 darab anyajuhból 33 maradt 
számára. Ekkorra nem az volt az első 
gondolata, hogy hogyan lehetne azo-
kat eladni, hanem miként lehetne az 
állományt fenntartani és tovább szapo-
rítani. Kezdetben 1997-től Nagylakon 
tartotta a juhokat, nyáron a kendergyár 
kazalozó területén legeltették, télen 
egy szalmatetős supában teleltették.

Ilyen körülmények között is sike-
rült állományát 2005-re 250 darab 
anyajuhra növelni, és törzstenyésze-
tet kialakítani. A tartási körülmények-
ben óriási változás akkor történt, 
amikor 2005-ben Mezőhegyesen si-
került vásárolni egy lepusztult állat-
tartó telepet. Azóta a teleltetés min-
dig itt történik (december közepétől 
április közepéig), a legeltetés pedig 
a régi helyükön, a Nagylaki Kender-
gyár területén. Érdekesség, hogy a 
kihajtás és a behajtás mindig „lábon” 
történik.

A Mezőhegyesi telep felújítását 
folyamatosan végezte, természete-
sen úgy, ahogy anyagi lehetőségei 
megengedték. 2014-ben sikeresen 
pályázott az ÁTK IV.-es telep korsze-
rűsítésre, ennek keretében sikerült az 
összes palatetőt lecserélni, korszerű-
síteni az istállókat, felújítani a szociális 
épületet. Folyamatban van a kerítés 
építése, a válogató karám, és a takar-
mány roppantó beszerzése.

mintateleP tábla avatás
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bemutató mintatelePeink:

név cím telefon év

Apró Mihály 2220 Vecsés, Kossuth L. u. 20/A. 30/473-2286 2011

Biswurm Sándor 7935 Csebény, Fő u. 55. 30/5988-921 2012

Dietrich János 3256 Kisfüzes, Ady Endre utca 23. 30/4568-981 2013

Földi Gyula 3143 Mátranovák, Bocskai u. 21. 20/8038-852 2012

Golf-Szelid BT. - Bévárdi Pál 6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 10. 30/3382-304 2012

Gudmon László 6223 Soltszentimre, Tanya 84. 30/9589-119 2012

Imár Bt. - Csomai Géza 8445 Városlőd, Ruder major 20/3656-491 2012

Kasza Sándor 3374 Dormánd, István út 12. 30/9087-998 2011

Papp József Kft. 5820 Mezőhegyes, Kölcsey u. 1/a. 30/2895-760 2017

Sebők Mihály 2747 Törtel, Ceglédi u. 61. 20/4117-547 2013

Teklovics Ákos 7936 Szentlászló, Kisszentlászló major 1. 70/5551-059 2017

A következetes és kitartó munka 
eredményeképpen az ország egyik 
legnagyobb őshonos cigája törzste-
nyészete van a tulajdonában.

A Kft. növénytermesztéssel és ál-
lattenyésztéssel foglalkozik mintegy 
1000 ha területen, amelyből 300 ha 
a saját tulajdona. 

A céltudatos tenyésztői munka 
következményeképpen rendszeres 

résztvevője és díjazottja az állatte-
nyésztési kiállításoknak, a 78. OMÉK-
on kiérdemelte „Az év tenyésztője” dí-
jat a Magyar Juh-és Kecsketenyésztő 
Szövetségtől. 

A telepen folyó szakmai munka 
elismerése az a tény is, hogy 2012. 
óta a Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség kosnevelő telepeként is 
működik, amikor is évente körülbelül 

50 db kosbárányt nevel fel, hogy azo-
kat egyéves korukban árverés kere-
tében eljuttassák a tenyésztőkhöz.

A tenyészet is küzd az állatte-
nyésztés állandó gondjaival, úgymint 
értékesítési, üzemelési nehézségek, 
de a tenyészállatok értékesítésével, 
a technológia korszerűsítésével az 
ágazat jövedelmezősége tovább ja-
vítható.

PaPP józsef, az év tenyésztője

PaPP józsef

cigája törzstenyészet

czerván györgy államtitkár és PaPP józsef
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emlékét őrizzük!

tiszaderzsen született 1940-ben, 
Gödöllőn szerzett agrármérnöki 

diplomát 1962-ben. Ezt követően 
1977-ig az agárdi, nagyhörcsögi és 
a mezőfalvi állami gazdaság alsó 
és legfelsőbb vezető pozícióit be-
töltve szerzett gyakorlatot, mielőtt 
1977-ben a Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Minisztérium munkatár-
sa lett. Osztályvezető helyettesként 
kezdte, majd főosztályvezető-he-
lyettes, főosztályvezető, főtanácsos 
és végül helyettes államtitkár lett. 

Az agrárigazgatásban eltöl-
tött 22 év alatt az állattenyésztés 
irányításában jelentős szerepet 
töltött be. Részese volt a politi-
kai és gazdasági rendszerváltás-
nak, az állami gazdaságok átala-
kításának, az állattenyésztés jogi, 
szervezeti és támogatási rendsze-
rének modernkori át- és kialakítá-
sának. 

Vezetőként irányította az állatte-
nyésztési törvény megszületését. 

A Magyar Juhtenyésztő Szövet-
ség 1998. évben a magyarországi 
juhtenyésztés, törzskönyvezés, te-
nyésztésszervezés és ennek szerve-
zeti kereteinek biztosításához nyújtott 
kiemelkedő munkájáért dr. Öcsödi 
Gyulának Konkoly-Thege Sándor te-
nyésztésszervezési díjat adott.

Dr. Öcsödi Gyula a modernkori 
magyar állattenyésztés közigazga-
tásának meghatározó alakja, életé-
nek 78. évében elhunyt. 

öcsödi gyula (1940-2017)
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Juh- és kecske tenyészetek  
a tényleges adatok tükrében

2017.
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JuhtenyészeteK és KecsKetenyészeteK MAgyArOrszÁgOn  
– tényleges AdAtOK tÜKréBen.

2017. 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. 2017. szeptembe-
rében 8.950 tenyészetben 986.057 
anyajuhot tartottunk nyilvántartás-
ban (természetesen az adatok nap-
ról napra változnak). Szövetségünk 
a kecskék nyilvántartását 2008. ja-
nuár 1. óta végzi. 2017. augusztu-
sában 1.047 tenyészetben 27.222 
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 nyilvántar-
tásba 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 megállapítá-
sa miatt – újra emelkedés mutatko-
zik (1. ábra), de 2005-re ez a növe-
kedés 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.

1. ábra
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A 2. ábrán látható, hogy 2015. 
és 2017. között 2672 új tenyészettel 
(38,7%-kal!) növekedett a  juhot-tar-
tó tenyészetek száma, míg az anya-
juhlétszám ez idő alatt csak 8,4%-
kal növekedett. Meg kell jegyezni, 
hogy ezeken kívül még sok tenyé-
szetet jelentettek be, amelyekben a 
juhtartás még meg sem kezdődött. 

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

nyészeteket levélben és/vagy szemé-
lyesen megkeressük, és ha nincs juh 
vagy kecsketartás náluk, akkor a juh- 
vagy kecsketartás megszüntetését 
kezdeményezzük (de csak az állattar-
tó szüntetheti meg). Erre a jelenségre 
már többször felhívtuk a Tenyésztési 
Hatóság figyelmét, de érdemi válto-
zás nem történt e területen.

1. táblázat

2. ábra

állomány- 
nagyság

juh-
tartók 
száma      
2017

összes 
juhtartó 
%-ában

változás 
2005.  
évhez  

képest %

anyajuh 
létszám       
2017

országos 
létszám 
%-ában

változás  
2005.  
évhez  
képest

juhtar-
tó 

2005

összes
juhtartó 
%-ában

anyajuh 
létszám  
2005

orszá-
gos 

létszám 
%-ában

0-9 785 8,8 321,7 3 942 0,4 278,2 244 3,4 1 417 0,1

10-20 1 732 19,4 151,7 25 476 2,6 152,1 1 142 15,8 16 751 1,4

21-50 2 241 25,0 130,9 75 476 7,7 126,7 1 712 23,6 59 573 5,1

51-100 1 516 16,9 120,9 110 485 11,2 117,7 1 254 17,3 93 908 8,1

101-500 2 374 26,5 98,6 509 092 51,6 93,1 2 407 33,2 547 066 47,0

501-1000 248 66,1 165 685 16,8 65,0 375 5,2 254 870 21,9

1000 felett 54 0,6 50,5 95 901 9,7 50,4 107 1,5 190 234 16,3

összesen 8 950 100,0 123,6 986 057 100,0 84,7 7 241 100,0 1 163 819 100

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

53,2%-a (4.758 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 3,4%-
a) van az összes anyajuh létszám 
26,5%-a.
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Ha összehasonlítjuk a táblá-
zat 2017. évi adatait a 2005. évi 
adatokkal, azt tapasztaljuk, hogy 
az 50 anyajuhlétszám alatti tenyé-
szetek száma jelentősen növeke-
dett (53,6%-kal), de ez az összes 

anyajuhlétszámban lényegi válto-
zást nem jelent (mindössze 27.153 
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 
23,6%-kal növekedett, az országos 
anyajuhlétszám viszont a 2005. évi 
létszám 84,7%-ára csökkent.

A tenyészetek és anyajuh lét-
számok megyénkénti és tenyé-
szetnagyságonkénti részletes 

megoszlási adatait mutatja be 
a 2. táblázat. A következő grafi-
konok, táblázatok ezen adathal-

mazban rejlő összefüggéseket, 
jelenségeket igyekszenek szem-
léltetni.

megye 0- 
9

10- 
20

21- 
50

51- 
100 101-200 201- 

300
301- 
500

501- 
1000

1001- 
2000

2001- 
5000

5001-
10000 10001- ∑ % át-

lag

Baranya
tenyészetek sz. 24 49 45 34 28 14 14 5 0 0 0 0 213 2,38

97
anyajuhok sz. 117 748 1 519 2 448 4 011 3 499 5 355 2 985 0 0 0 0 20 682 2,10

Bács- 
Kiskun

tenyészetek sz. 104 292 369 243 195 106 80 41 6 1 0 0 1 437 16,06
109

anyajuhok sz. 535 4 279 12 237 17 450 28 680 25 592 31 505 27 586 7 136 2 164 0 0 157 164 15,94

Békés
tenyészetek sz. 76 146 165 102 59 37 10 9 2 0 0 0 606 6,77

74
anyajuhok sz. 355 2 089 5 600 7 278 8 320 9 332 3 678 5 936 2 412 0 0 0 45 000 4,56

Borsod- 
Abaúj- 

Zemplén

tenyészetek sz. 12 67 120 104 84 46 28 17 2 0 0 0 480 5,36
127anyajuhok sz. 68 998 4 191 7 999 12 333 11 493 10 800 10 370 2 844 0 0 0 61 096 6,20

Csongrád
tenyészetek sz. 112 189 208 113 70 21 16 5 2 0 0 0 736 8,22

62
anyajuhok sz. 560 2 757 6 861 8 183 9 920 5 217 6 170 3 600 2 521 0 0 0 45 789 4,64

Fejér
tenyészetek sz. 26 31 45 37 34 25 21 12 2 1 0 0 234 2,61

158
anyajuhok sz. 130 476 1 479 2 694 5 040 6 258 7 826 8 483 2 409 2 117 0 0 36 912 3,74

Győr- 
Moson- 
Sopron

tenyészetek sz. 65 58 41 16 7 5 3 2 0 0 0 0 197 2,20
43anyajuhok sz. 323 789 1 291 1 163 1 074 1 232 1 193 1 453 0 0 0 0 8 518 0,86

Hajdú- 
Bihar

tenyészetek sz. 56 261 423 295 255 99 86 57 13 0 1 1 1 547 17,28
137

anyajuhok sz. 317 3 843 14 472 21 297 37 699 23 969 33 382 39 527 16 760 0 7 914 12 400 211 580 21,46

Heves
tenyészetek sz. 14 39 50 42 22 9 14 2 0 0 0 0 192 2,15

94
anyajuhok sz. 65 638 1 680 3 047 3 467 2 154 5 657 1 251 0 0 0 0 17 959 1,82

Jász- 
Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek sz. 43 194 223 127 87 36 24 9 2 0 0 0 745 8,32
77anyajuhok sz. 186 2 895 7 314 9 074 12 349 8 926 8 620 5 976 2 279 0 0 0 57 619 5,84

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek sz. 19 19 26 5 13 4 6 1 1 0 0 0 94 1,05
91

anyajuhok sz. 101 278 845 394 1 818 977 2 512 566 1 106 0 0 0 8 597 0,87

Nógrád
tenyészetek sz. 21 40 65 29 33 13 6 3 0 0 0 0 210 2,35

80
anyajuhok sz. 114 575 2 234 2 058 4 654 3 228 2 219 1 635 0 0 0 0 16 717 1,70

Pest 
(+ Buda-

pest)

tenyészetek sz. 53 72 88 62 67 25 27 21 2 0 0 0 417 4,66
124anyajuhok sz. 265 1 085 2 981 4 390 9 546 5 838 10 807 13 871 2 918 0 0 0 51 701 5,24

Somogy
tenyészetek sz. 41 66 53 35 36 17 6 7 2 0 0 0 263 2,94

89
anyajuhok sz. 193 939 1 708 2 644 4 919 3 971 2 122 4 252 2 668 0 0 0 23 416 2,37

Szabolcs- 
Szatmár- 

Bereg

tenyészetek sz. 6 70 155 179 262 110 60 33 7 0 0 0 882 9,85
158anyajuhok sz. 29 1 079 5 621 13 826 38 436 27 223 22 383 21 315 9 305 0 0 0 139 217 14,12

Tolna
tenyészetek sz. 28 44 68 44 40 20 12 10 3 0 0 0 269 3,01

123
anyajuhok sz. 163 651 2 354 3 058 5 746 4 968 4 603 7 419 4 215 0 0 0 33 177 3,36

Vas
tenyészetek sz. 14 17 13 5 2 2 1 1 0 0 0 0 55 0,61

54
anyajuhok sz. 77 247 460 405 297 544 314 649 0 0 0 0 2 993 0,30

Veszprém
tenyészetek sz. 43 40 51 25 29 15 14 10 2 2 1 0 232 2,59

164
anyajuhok sz. 198 596 1 632 1 742 4 040 3 777 5 216 7 119 3 342 4 430 5 878 0 37 970 3,85

Zala
tenyészetek sz. 28 38 33 19 10 6 3 3 1 0 0 0 141 1,58

71
anyajuhok sz. 146 514 997 1 335 1 432 1 560 1 191 1 692 1 083 0 0 0 9 950 1,01

∑

tenyészetek sz. 785 1 732 2 241 1 516 1 333 610 431 248 47 4 2 1 8 950 100,00

110
tenyészetek sz. % 8,77 19,35 25,04 16,94 14,89 6,82 4,82 2,77 0,53 0,04 0,02 0,01 100,00
anyajuhok sz. 3 942 25 476 75 476 110 485 193 781 149 758 165 553 165 685 60 998 8 711 13 792 12 400 986 057 100,00
anyajuhok sz. % 0,40 2,58 7,65 11,20 19,65 15,19 16,79 16,80 6,19 0,88 1,40 1,26 100,00
átlag 5 15 34 73 145 246 384 668 1298 2178 6896 12400 110

2. táblázat
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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.

4. ábra

A 4. ábrán a tenyészetnagyságok országos megoszlását követhetjük.

3. ábra
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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 
17,3%-a. Az anyajuh létszám alap-
ján készült lista (4. táblázat) szerint 
továbbra is Hajdú-Bihar megyé-
ben tartják évek óta a legtöbb ju-

hot, és az első három megyében 
(Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg) található az 
ország anyajuhállományának több 
mint fele (51,5%-a).

Megyék sorrendje a juhtenyészetek száma szerint 2017.
sorrend

2017
megye tenyészetek száma % sorrend

2016
sorrend

2014
sorrend

2011
sorrend

2008
sorrend

2006

1 Hajdú-Bihar 1 547 17,3 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 1 437 16,1 2 2 2 2 2

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 882 9,9 3 3 3 3 3
4 Jász-Nagykun-Szolnok 745 8,3 4 4 5 6 4
5 Csongrád 736 8,2 5 5 4 4 6
6 Békés 606 6,8 6 6 6 5 5
7 Borsod-Abaúj-Zemplén 480 5,4 7 7 7 7 7
8 Pest 417 4,7 8 8 8 8 8
9 Tolna 269 3,0 9 9 9 9 9

10 Somogy 263 2,9 10 12 13 14 14
11 Fejér 234 2,6 11 11 12 10 10
12 Veszprém 232 2,6 12 10 10 12 11
13 Baranya 213 2,4 13 13 11 11 12
14 Nógrád 210 2,3 14 16 14 15 15
15 Győr-Moson-Sopron 197 2,2 15 15 16 16 16
16 Heves 192 2,1 16 14 15 13 13
17 Zala 141 1,6 17 18 18 18 18
18 Komárom-Esztergom 94 1,1 18 17 17 17 17
19 Vas 55 0,6 19 19 19 19 19

Összesen 8 950 100,0

Megyék sorrendje az anyajuh létszám alapján 2017.  
sorrend

2017
megye anyajuh létszám  

2017
% sorrend

2016
sorrend

2015
sorrend

2011
sorrend

2008
sorrend

2004

1 Hajdú-Bihar 211 580 21,46 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 157 164 15,94 2 2 2 2 2

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 139 217 14,12 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 61 096 6,20 4 4 5 5 4
5 Jász-Nagykun-Szolnok 57 619 5,84 5 5 6 6 7
6 Pest 51 701 5,24 6 6 4 4 5
7 Békés 45 000 4,56 7 7 9 9 10
8 Csongrád 45 789 4,64 8 8 8 10 11
9 Veszprém 37 970 3,85 9 9 7 7 8

10 Fejér 36 912 3,74 10 10 10 8 6
11 Tolna 33 177 3,36 11 11 11 11 9
12 Somogy 23 416 2,37 12 12 13 13 12
13 Baranya 20 682 2,10 13 13 12 12 13
14 Heves 17 959 1,82 14 14 14 14 14
15 Nógrád 16 717 1,70 15 15 15 15 15
16 Komárom-Esztergom 8 597 0,87 16 16 17 16 16
17 Zala 9 950 1,01 17 17 16 17 17
18 Győr-Moson-Sopron 8 518 0,86 18 18 18 18 18
19 Vas 2 993 0,30 19 19 19 19 19

Összesen 986 057 100,00

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 alföldi 

megyék felváltva szerepelnek, a 
legkisebb állománysűrűségű me-
gyék továbbra is Győr-Sopron-Mo-
son, Vas, Csongrád, Zala és Bé-
kés megye.

A juhtartók 87%-a a regisztrált, tá-
mogatásra jogosult juhállomány 95,2%-

ára igényelt 2017-ben 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 2017.   
sorrend 

2017
megye átlagos tenyészetnagyság  

2017
sorrend  

2016
sorrend  

2015
sorrend  

2011
sorrend  

2007
sorrend  

2004

1 Veszprém 163,7 1 1 1 1 2
2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 157,8 2 3 3 4 7
3 Fejér 157,7 3 2 2 2 1

4 Hajdú-Bihar 136,8 5 6 10 12 13
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 127,3 6 5 9 11 12
6 Pest 124,0 4 4 4 3 4
7 Tolna 123,3 8 9 5 8 8
8 Bács-Kiskun 109,4 7 7 11 10 9
9 Baranya 97,1 9 8 8 6 11

10 Heves 93,5 10 13 13 13 14
11 Komárom-Esztergom 91,5 11 10 12 7 6
12 Somogy 89,0 12 11 7 5 3
13 Nógrád 79,6 13 12 14 15 15
14 Jász-Nagykun-Szolnok 77,3 14 15 16 17 18
15 Békés 74,3 16 16 17 18 17
16 Zala 70,6 15 14 6 9 10
17 Csongrád 62,2 17 17 19 19 19
18 Vas 54,4 18 18 15 14 5
19 Győr-Moson-Sopron 43,2 19 19 18 16 16

országos átlag 101,7

Támogatásra jogosult anyajuhok száma 2017-ben a kiadott igazolások alapján
megye anyajuh támogatáshoz 

kiadott igazolás
anyajuh létszám % tám/össz tenyészetek száma 

(tám)
tenyészetek száma 

(össz)
% tám/össz

Baranya 19 383 20 682 93,72 185 213 86,85
Bács-Kiskun 152 050 157 164 96,75 1 294 1 437 90,05
Békés 40 502 45 000 90,00 470 606 77,56

Borsod-Abaúj-Zemplén 57 566 61 096 94,22 447 480 93,13
Csongrád 39 088 45 789 85,37 558 736 75,82
Fejér 36 300 36 912 98,34 208 234 88,89
Győr-Moson-Sopron 8 004 8 518 93,97 139 197 70,56
Hajdú-Bihar 199 188 211 580 94,14 1 478 1 547 95,54
Heves 16 987 17 959 94,59 160 192 83,33
Jász-Nagykun-Szolnok 54 085 57 619 93,87 642 745 86,17
Komárom-Esztergom 8 430 8 597 98,06 73 94 77,66
Nógrád 16 036 16 717 95,93 183 210 87,14
Pest 51 234 51 701 99,10 353 417 84,65
Somogy 21 702 23 416 92,68 198 263 75,29
Szabolcs-Szatmár-Bereg 136 138 139 217 97,79 849 882 96,26
Tolna 32 158 33 177 96,93 244 269 90,71
Vas 3 177 2 993 106,15 37 55 67,27
Veszprém 38 909 37 970 102,47 176 232 75,86
Zala 8 128 9 950 81,69 90 141 63,83
Összesen 939 065 986 057 95,23 7784 8 950 86,97

6. táblázat

5. táblázat
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A 7. táblázatban az anyajuhok és 
tenyészkosok megyénkénti létszámát 
és megoszlását közöljük. Az előző év-
hez képest több, mint 1000-rel (5,7%-

kal) növekedett az apaállatok száma 
– a tenyészkos/tenyészbak támoga-
tásnak köszönhetően – így szinte min-
den megyében 50 vagy azalatt van az 

egy kosra jutó anyák átlagos száma.

megye tenyészetek 
száma

anyajuh országos 
anyajuh- 
létszám 
%-ában

átlagos 
teny.nagy-

ság

tenyész-
kos

országos 
kos-  

létszám 
%-ában

anya/ 
kos

tenyésze-
tek száma  

2016

anyajuh 
2016

Baranya 213 20 682 2,10 97,1 480 2,25 43 207 20 853

Bács-Kiskun 1 437 157 164 15,94 109,4 3 138 14,68 50 1 381 157 879

Békés 606 45 000 4,56 74,3 1 313 6,14 34 599 43 956

Borsod-Abaúj-Zemplén 480 61 096 6,20 127,3 1 248 5,84 49 439 58 274

Csongrád 736 45 789 4,64 62,2 1 170 5,47 39 704 43 178

Fejér 234 36 912 3,74 157,7 710 3,32 52 232 36 463

Győr-Moson-Sopron 197 8 518 0,86 43,2 194 0,91 44 186 7 826

Hajdú-Bihar 1 547 211 580 21,46 136,8 4 506 21,08 47 1 529 205 399

Heves 192 17 959 1,82 93,5 402 1,88 45 180 17 541

Jász-Nagykun-Szolnok 745 57 619 5,84 77,3 1 395 6,53 41 713 54 268

Komárom-Esztergom 94 8 597 0,87 91,5 172 0,80 50 92 8 933

Nógrád 210 16 717 1,70 79,6 344 1,61 49 199 16 736

Pest 417 51 701 5,24 124,0 1 051 4,92 49 384 52 277

Somogy 263 23 416 2,37 89,0 702 3,28 33 250 22 960

Szabolcs-Szatmár-Bereg 882 139 217 14,12 157,8 2 658 12,44 52 853 139 596

Tolna 269 33 177 3,36 123,3 767 3,59 43 287 32 341

Vas 55 2 993 0,30 54,4 63 0,29 48 49 2 461

Veszprém 232 37 970 3,85 163,7 826 3,86 46 227 40 460

Zala 141 9 950 1,01 70,6 236 1,10 42 114 8 513

Összesen 8 950 986 057 100,00 110,2 21 375 100,00 46 8 625 969 914

7. táblázat

Juhok ivar szerinti létszámalakulása megyénként 2017.

5. ábra
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statisztikai adatok a magyarországi kecskeállományokról

A Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség 2008. január 1-ejétől 
végzi a kecskék jelölését, nyilvántar-

tását is. Az azóta eltelt néhány év ada-
taiból tendenciák még nem állapítha-
tók meg, csupán az, hogy növekedett 

a nyilvántartott kecskeállomány (de a 
teljes kecskeállomány regisztrálása 
még messze nem történt meg).

6. ábra

7. ábra
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A kecsketenyészetek és anyakecske létszámok megyénkénti és tenyészetnagyságonkénti részletes megoszlási 
adatait mutatja be a 8. táblázat. Az anyakecskék és a kecsketenyészetek megyénkénti eloszlását a 8. ábra szemlélteti.

8. táblázat 
 A tenyészetek és az anyakecske létszám megoszlása megyék és állománynagyságok szerint.

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

Baranya
tenyészetek száma 1 0 0 53 5,06

28,47
anyakecskék száma 18 12 13 9 122 0 0 1 509 5,54

Bács-Kiskun
tenyészetek száma 66 163 458 700 4 1 1 124 11,84

29,52
anyakecskék száma 38 33 37 10 620 223 325 3 661 13,45

Békés
tenyészetek száma 168 482 1 209 634 2 0 0 30 2,87

24,50
anyakecskék száma 14 3 10 1 231 0 0 735 2,70

Borsod-Abaúj- 
Zemplén

tenyészetek száma 78 44 312 70 2 0 0 64 6,11
28,42

anyakecskék száma 13 21 22 6 331 0 0 1 819 6,68

Csongrád
tenyészetek száma 54 323 709 402 0 0 0 61 5,83

15,21
anyakecskék száma 26 25 6 4 0 0 0 928 3,41

Fejér
tenyészetek száma 113 361 185 269 0 0 0 47 4,49

15,02
anyakecskék száma 19 13 15 0 0 0 0 706 2,59

Győr-Mo-
son-Sopron

tenyészetek száma 89 178 439 0 3 0 1 56 5,35
34,77

anyakecskék száma 20 9 20 3 405 0 465 1 947 7,15

Hajdú-Bihar
tenyészetek száma 82 136 616 243 2 0 0 54 5,16

26,37
anyakecskék száma 13 23 10 6 253 0 0 1 424 5,23

Heves
tenyészetek száma 53 311 354 453 1 0 0 35 3,34

18,83
anyakecskék száma 14 10 8 2 102 0 0 659 2,42

Jász-Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek száma 44 152 252 109 1 0 0 20 1,91
29,70

anyakecskék száma 4 6 7 2 112 0 0 594 2,18

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek száma 14 95 232 141 2 0 0 32 3,06
30,03

anyakecskék száma 8 12 6 4 337 0 0 961 3,53

Nógrád
tenyészetek száma 48 186 161 229 2 0 0 45 4,30

21,73
anyakecskék száma 19 14 7 3 240 0 0 978 3,59

Pest (+ Buda-
pest)

tenyészetek száma 92 217 250 179 5 2 0 141 13,47
27,04

anyakecskék száma 39 53 30 12 702 444 0 3 812 14,00

Somogy
tenyészetek száma 205 760 900 801 1 0 0 55 5,25

19,53
anyakecskék száma 26 15 8 5 131 0 0 1 074 3,95

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg

tenyészetek száma 112 189 256 386 6 0 0 49 4,68
39,51

anyakecskék száma 6 11 22 4 751 0 0 1 936 7,11

Tolna
tenyészetek száma 31 171 725 258 2 0 0 32 3,06

24,28
anyakecskék száma 15 9 3 3 246 0 0 777 2,85

Vas
tenyészetek száma 69 133 108 221 0 0 0 16 1,53

8,81
anyakecskék száma 12 3 1 0 0 0 0 141 0,52

Veszprém
tenyészetek száma 63 45 33 0 5 0 0 75 7,16

27,99
anyakecskék száma 23 18 22 7 651 0 0 2 099 7,71

Zala
tenyészetek száma 100 239 691 418 2 1 0 58 5,54

25,21
anyakecskék száma 26 10 15 4 254 217 0 1 462 5,37

∑ tenyészetek száma 101 139 496 255 41 4 2 1 047 100,00

26,00
tenyészetek száma (%) 353 300 262 85 3,92 0,38 0,19 100,00

anyakecskék száma 33,72 28,65 25,02 8,12 5 488 884 790 27 222 100,00

anyakecskék száma (%) 1 582 4 324 8 386 5 768 20,16 3,25 2,90 100,00

X 5,81 15,88 30,81 21,19 134 221 395 26,00

4 14 32 68
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8. ábra

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

Kecskék ivarok szerinti létszámalakulása megyénként 2017.  
megye tenyészetek 

száma
anyakecske országos anya- 

létszám %-ában
átlagos teny.

nagyság
tenyész-

bak
országos bak- 

létszám %-ában
anya/
bak

tenyészetek 
száma 2016

anyakecske 
2016

Baranya 53 1 509 5,54 28,5 46 4,98 33 51 1 441
Bács-Kiskun 124 3 661 13,45 29,5 97 10,51 38 111 3 358

Békés 30 735 2,70 24,5 24 2,60 31 34 507
Borsod-Abaúj-Zemplén 64 1 819 6,68 28,4 49 5,31 37 70 1 586
Csongrád 61 928 3,41 15,2 25 2,71 37 52 882
Fejér 47 706 2,59 15,0 24 2,60 29 46 684
Győr-Moson-Sopron 56 1 947 7,15 34,8 57 6,18 34 50 1 320
Hajdú-Bihar 54 1 424 5,23 26,4 44 4,77 32 51 1 455
Heves 35 659 2,42 18,8 31 3,36 21 36 1 207
Jász-Nagykun-Szolnok 20 594 2,18 29,7 28 3,03 21 33 1 466
Komárom-Esztergom 32 961 3,53 30,0 34 3,68 28 27 800
Nógrád 45 978 3,59 21,7 33 3,58 30 36 1 398
Pest 141 3 812 14,00 27,0 158 17,12 24 130 3 344
Somogy 55 1 074 3,95 19,5 31 3,36 35 53 942
Szabolcs-Szatmár-Bereg 49 1 936 7,11 39,5 58 6,28 33 53 1 718
Tolna 32 777 2,85 24,3 23 2,49 34 29 627
Vas 16 141 0,52 8,8 3 0,33 47 16 237
Veszprém 75 2 099 7,71 28,0 96 10,40 22 68 1 832
Zala 58 1 462 5,37 25,2 62 6,72 24 47 1 085
Összesen 1047 27 222 100,00 24,9 923 100,00 29 993 25 889

9. táblázat
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A tenyészetek és az anyakecske létszám megoszlása az állománynagyságok szerint 2017.
Állomány- nagyság nyilván tartott  tenyészet az összes nyilvántartott 

 tenyészet %-ában
anyakecske létszám a nyilvántartott anyakecske 

létszám %-ában
0 – 9 353 33,7 1 582 5,8

10 – 20 300 28,7 4 324 15,9
21 - 50 262 25 8 386 30,8

51 – 100 85 8,1 5 768 21,2
101 – 200 41 3,9 5 488 20,2
201 – 500 6 0,6 1 674 6,1
összesen 1047 100,00 27 222 100,00

10. táblázat

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

hogy a kecsketartók 87,4 %-a 50-
nél kevesebb kecskét tart, illetve az 
anyakecske állomány döntő része a 

20-200 kecskét tartó tenyésztők kezé-
ben van (72,2 %). Az állományszerke-
zetet grafikusan a 9. ábra szemlélteti.

9. ábra
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Megyék sorrendje az anyakecske létszám alapján 2017 .  
sorrend

2017
megye anyakecske létszám

2017
% sorrend

2016
sorrend

2015
sorrend

2014
sorrend

2013
sorrend

2012
sorrend

2011
sorrend

2010
sorrend

2009

1 Pest 3 812 14,0 2 2 2 2 2 2 2 3
2 Bács-Kiskun 3 661 13,4 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Veszprém 2 099 7,7 3 4 3 3 3 3 4 5
4 Győr-Moson-Sopron 1 947 7,2 10 8 7 9 9 10 8 8
5 Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 936 7,1 4 3 4 5 5 5 5 7
6 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 819 6,7 5 7 8 7 7 6 3 2
7 Baranya 1 509 5,5 8 9 5 6 6 7 7 6
8 Zala 1 462 5,4 12 11 13 8 8 8 10 12
9 Hajdú-Bihar 1 424 5,2 7 5 6 4 4 4 6 4

10 Somogy 1 074 3,9 13 13 12 10 10 11 12 14
11 Nógrád 978 3,6 9 6 10 13 13 16 16 17
12 Komárom-Esztergom 961 3,5 15 12 9 12 12 12 14 9
13 Csongrád 928 3,4 14 14 16 15 15 15 17 13
14 Tolna 777 2,9 17 16 17 14 14 14 13 15
15 Békés 735 2,7 18 17 18 18 18 17 15 16
16 Fejér 706 2,6 16 15 14 17 17 19 19 19
17 Heves 659 2,4 11 10 11 11 11 9 11 11
18 Jász-Nagykun-Szolnok 594 2,2 6 18 15 16 16 13 9 10
19 Vas 141 0,5 19 19 19 19 19 18 18 18

Összesen 27 222 100

A megyéket a kecsketenyésze-
tek száma szerint rangsorba állítva 
(11. táblázat) azt tapasztaljuk, hogy 
Pest, Bács-Kiskun és Veszprém 
megyében található a hazai kecs-

ketartók közel egyharmada (32,5 
%-a). Az anyakecske létszám alap-
ján készült lista (12. táblázat) szerint 
Pest megyében tartják a legtöbb 
kecskét, és az első három megyé-

ben (Pest, Bács-Kiskun és Veszp-
rém) található az ország anyakecs-
ke állományának 35,2 %-a.

12. táblázat

Megyék sorrendje a kecsketenyészetek száma szerint 2017.    
 

sorrend
2017 megye tenyészetek 

száma 2017 % sorrend
2016

sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2011

sorrend
2010

1 Pest/Budapest 141 13,47 1 1 2 2 2 2 2
2 Bács-Kiskun 124 11,84 2 2 1 1 1 1 1
3 Veszprém 75 7,16 4 3 3 3 3 3 4
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 64 6,11 3 4 4 6 4 5 3
5 Csongrád 61 5,83 7 12 13 7 9 6 6
6 Zala 58 5,54 11 6 7 11 7 7 9
7 Győr-Moson-Sopron 56 5,35 10 10 9 9 14 13 13
8 Somogy 55 5,25 5 8 8 10 6 4 5
9 Hajdú-Bihar 54 5,16 9 11 5 8 8 8 8

10 Baranya 53 5,06 8 9 10 5 11 10 10
11 Szabolcs-Szatmár-Bereg 49 4,68 6 5 6 4 5 11 11
12 Fejér 47 4,49 12 13 12 13 15 18 18
13 Nógrád 45 4,30 14 7 11 14 13 12 12
14 Heves 35 3,34 13 15 16 15 10 14 14
15 Komárom-Esztergom 32 3,06 18 16 17 16 16 15 17
16 Tolna 32 3,06 17 18 18 18 17 16 15
17 Békés 30 2,87 15 14 15 17 18 17 16
18 Jász-Nagykun-Szolnok 20 1,91 16 17 14 12 12 9 7
19 Vas 16 1,53 19 19 19 19 19 19 19

Összesen 1 047 100

11. táblázat
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Az átlagos anyakecske létszám megyénkénti eloszlását a 13. táblázat mutatja. Az átlagos létszám 39,5 – 8,8 kö-
zött változik megyénként.

Megyék sorrendje a tenyészetenkénti átlagos anyakecske létszám szerint 2017.     
sorrend

2017
megye átlagos tenyészetnagyság

2017
sorrend

2016
sorrend

2013
sorrend

2012
sorrend

2011
sorrend

2010

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 39,5 4 3 6 3 2
2 Győr-Moson-Sopron 34,8 10 7 4 9 7
3 Komárom-Esztergom 30,0 6 2 1 5 1
4 Jász-Nagykun-Szolnok 29,7 1 17 17 16 13
5 Bács-Kiskun 29,5 5 5 5 4 6
6 Baranya 28,5 8 6 2 6 3
7 Borsod-Abaúj-Zemplén 28,4 13 11 15 12 11
8 Veszprém 28,0 9 9 7 14 14
9 Pest/Budapest 27,0 11 8 11 13 15

10 Hajdú-Bihar 26,4 7 4 3 1 4
11 Zala 25,2 12 13 10 11 12
12 Békés 24,5 17 18 9 10 5
13 Tolna 24,3 14 16 8 7 9
14 Nógrád 21,7 2 12 14 15 16
15 Somogy 19,5 15 10 16 17 17
16 Heves 18,8 3 1 13 2 8
17 Csongrád 15,2 16 19 19 19 19
18 Fejér 15,0 18 14 18 18 18
19 Vas 8,8 19 15 12 8 10

országos átlag 25,0

13. táblázat


