
1

MAGYAR JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTŐ SZÖVETSÉG 

24. IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ

2019.

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége
1134 Budapest, Lőportár u. 16. • Levélcím: 1242 Budapest, Pf. 365.

Telefon: (06-1) 4125-030 • Telefax: (06-1) 4125-031
http://mjksz.hu • e-mail: iroda@mjksz.hu



6

A MAGYAR JUHTENYÉSZTŐK 
ÉS KECSKETENYÉSZTŐK SZÖVETSÉGE 

KIADVÁNYA

Szerkesztők:
Dr. sáfár lászló
sándor krisztina

felelős kiadó
hajduk péter

ügyvezető igazgató

címlapfotó:
SZTRICSKÓ TAMÁS

tervezés, tipográfia
hvg press kft.

készült 2500 példányban 2019-ben

A kiadvány az Agrárminisztérium támogatásával készült.



7

Az elmúlt időszakban nagy veszte-
ség érte ágazatunkat, a Szövet-

ségünk alapításában és több évtize-
des működtetésében aktívan részt 
vevő nagy egyéniségek távoztak 
közülünk, de munkásságuk érté-
kes örökséget hagyott ránk. (Sebők  
Mihály, dr. Pászthy György, dr. Fé-
süs László, dr. Gergátz Elemér)

Az ágazatunk felemás évet zárt, az 
időjárást év elejéig a nagy száraz-
ság jellemezte, majd az év köze-
pétől kedvezően alakult és mind a 
legeltetés, mind pedig a szálasta-
karmány betakarítás a kezdeti vá-
rakozást jelentősen túlszárnyalta. A 
gabonatermés és árának alakulása 
az előrejelzésekhez képest a vártnál 
kedvezőbben alakult, mely előnyös 
az ágazatunk számára.

A bárány piaci kereslete folyamatos 
volt és az árak egész év folyamán 
növekvő tendenciát mutattak. Az ér-
tékesítési lehetőségeink jelentősen 
bővültek, csökkent a kitettségünk 
az olasz piactól, hiszen nagyon sok 
országba szállítunk már, illetve meg-
növekedett igény jelentkezett a na-
gyobb súlyú bárányok iránt is. 

A gyapjú értékesítés területén az elő-
ző évekhez képest jelentős vissza-

esés mutatkozott, mind az ár mind 
a kereslet tekintetében, de ez csak 
a gazdák és a hazai kereskedők fe-
lelőtlen piaci magatartásának a kö-
vetkezménye. Tudomásul kell venni, 
hogy a vevő hosszú távon azonos mi-
nőségű, jól válogatott, egyöntetű ter-
méket kíván korrekten megvásárolni.

A tejtermelés területén a termelés 
és értékesítés területén különösebb 
változás nem történt, a termelés vo-
lumene és az árak alakulása az elő-
ző évek szintjén stagnált. 

A kéknyelv betegség országos men-
tességével kapcsolatban tovább-
ra sincsenek jó híreink. Az Európai 
Unió még napjainkig sem ismerte el 
hazánk kéknyelv mentességét, pe-
dig már több éve nem fordult elő ki-
törés az országban. Ez továbbra is 
nehezíti a bárány kereskedelmün-
ket, hiszen az európai unióban csak 
azonnali, 24 órán belüli vágásra tu-
dunk értékesíteni. Bizonyos keleti 
és arab piacokra viszont már korlá-
tozás nélkül szállíthatunk. Továbbra 
is elmondható, hogy a már több éve 
tartó korlátozó intézkedések negatí-
van hatnak a juh ágazatra. 

A fenti gondokon túlmenően ott le-
beg felettünk Damoklész kardja egy 

másik betegség kapcsán, ugyanis 
az ország TSE besorolása veszély-
be került, hiszen most már több éve 
nem tudjuk teljesíteni a kötelezően 
előírt surlókor vizsgálati mintaszá-
mokat. Félő, hogy az Európai Unió 
az elkövetkezendő időszakban nem 
fogja támogatni a surlókór vizsgála-
tok költségeit.
 
Gazdálkodásunkat továbbra is se-
gítették a nemzeti és EU-s anyaállat 
támogatások, a nemzeti tenyészkos 
és tenyészbak támogatás, valamint 
a vidékfejlesztési program kereté-
ben elnyert pályázatok.
  
A kedvező piaci és támogatási kö-
rülmények ellenére az idei évben 
tovább csökkent az anyajuhok lét-
száma. A juhtartók száma a tava-
lyi szinten maradt, míg a nőivarú 
juh létszáma mintegy 60-70 ezer 
egyeddel csökkent. A fogyás egyik 
oka a generációváltásban keresen-
dő, hiszen nagyon sokan, akik a 90-
es évek elején kezdtek juhtenyész-
tésbe, most értek abba a korba, 
hogy átadják a tenyészetüket vagy 
pedig befejezzék a gazdálkodást. 
Több esetben sajnos nincs a csalá-
don belül, aki ezt tovább vigye, vagy 
nincs hajlandóság az állattenyész-
téssel együttjáró életformára.  

ELŐSZÓ

TISZTELT TAGOK, TENYÉSZTŐK, KOLLÉGÁK!

„Az állattartó gazdának annyi takarmányt kell etetnie, 
hogy a növendékek gyors és erőteljes fejlődését s az 

idősebb állatok gazdaságos termelését biztosítsa. Ha 
elégtelen takarmányon tartjuk állatainkat, azok fejlődése 

és termelése hiányossá válik, ha pedig a szükségleten 
felül etetünk, a takarmányt pocsékoljuk, ami az állattartás 

gazdaságosságát veszélyezteti.”

(Dr. Zajtay Artur-1936)

PROF. DR. HORN PÉTER
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„A juh legelő állat. Éppen ezért a tenyésztés haszna attól függ, miként 
tudja a gazda a nyájjal a különböző területeket legeltetéssel kihasználni, 

hogy a birkák takarmányozását ezáltal olcsóbban biztosíthassa.”

(Dr. Guoth Ernő -1947)

Ezt még csak tetézi, hogy az elmúlt 
időszak török felnőtt állat exportok 
időszakról-időszakra tizedelik állo-
mányunkat és az általuk kínált vételi 
ár pedig csábítóan hat a juhtartókra.  

Kismértékben, de hozzájárul a csök-
kenéshez az is, hogy azok a gazdál-
kodók, akik az elmúlt években föld 
vásárlások vagy egyéb pályázatok 
kedvezőbb igénybe vétele miatt „fik-
tív juhtenyésztőkké” váltak, most ér-
tékesítik állataikat. 

A kecsketenyésztők száma nem 
változott, viszont az általuk tartott re-
gisztrált nőivarú létszámban kismér-
tékű csökkenés látható. 

Az elmúlt időszakban az állatte-
nyésztési tevékenység szabályo-
zása minden szinten megváltozott. 
2018. november 1-jétől az Európai 
Parlament és az Európai Unió Ta-
nácsának Állattenyésztési rendelete 
szabályozza a hazai juh- és kecske-
tenyésztést. Ezen túlmenően az idei 
évben megalkotásra kerültek és 
életbe léptek az ezt kiegészítő ma-
gyarországi jogszabályok. Ehhez az 
új jogi környezethez alkalmazkod-
va a 2018. évben Agrárminisztéri-
umhoz benyújtott juh- és kecskete-
nyésztési programmódosításainkat 
a szakminisztérium 2019. január 
31-én hagyta jóvá. Így 2019. janu-
ár 1-jétől az új tenyésztési program 
előírásai szerint végezzük tenyész-
tési munkánkat. Az ennek végrehaj-
tásához szükséges számítástechni-
kai fejlesztéseket, korszerűsítéseket 
időközben végrehajtottuk. Az új we-
bes alapú program lehetővé teszi a 
gyorsabb és hatékonyabb adatfel-
dolgozást és kommunikációt.  

2019. évben is a hagyományosan 
részt vettünk a tenyészállat kiállítá-

sok – Hódmezővásárhely, Debre-
cen, Kaposvár – szervezésében és 
lebonyolításában. 

2019. szeptemberében került meg-
rendezésre a 79. OMÉK, melyen a 
koncepció változás következtében 
ágazati bemutatóval vettünk részt. 
Igyekeztünk hangsúlyozni az ágaza-
tunk társadalmi és környezeti jelentő-
ségét, valamint az előállított terméke-
ink bemutatásával és kóstoltatásával 
elfogadtatni a városi lakossággal és 
a felnövekvő nemzedékkel a juh és 
kecsketenyésztést. Ezen túlmenő-
en kiváló tenyészállataink kisebb lét-
számú bemutatásával mind a hazai, 
mind pedig a külföldi tenyésztők szá-
mára igyekeztünk bemutatni a hazai 
tenyészállat kínálatot.  

A 79. OMÉK ideje alatt alakult meg 
a Juh-Kecske Ágazatért Egyesület, 
mely reményeink szerint az elkö-
vetkezendő években, mint Szakma-
közi Szervezet fogja a teljes ága-
zat résztvevőit koordinálni annak 
érdekében, hogy hatékony és mi-
nőségi termelés és ezzel párosuló 
megújuló termeltetésre alapozott 
kereskedelmi rendszer valósuljon 
meg. Ezek együttes megvalósulása 
esetén várhatjuk, hogy a kiskérődző 
ágazat fejlődni fog és kellő jövedel-
met fog biztosítani az ágazat vala-
mennyi szereplője számára.   
 
Továbbra is valljuk, hogy minden 
információ, minden időben megka-
pott tájékoztatás hasznos a terme-
lőknek. Kérjük, hogy ennek érdeké-
ben keressék, hívják kollégáinkat, 
látogassák rendezvényeinket, ve-
gyék igénybe szakmai segítségün-
ket. Aki teheti, keresse fel az inter-
neten szövetségünk honlapját, ahol 
szándékaink szerint a friss informá-
ciókhoz 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, visszajel-
zéseiket, kéréseiket, felvetéseiket 
azzal kapcsolatban is, hogy mivel 
tudnánk még jobban segíteni mun-
kájukat. Figyelembe kell azonban 
venni, hogy Szövetségünk csak 
a tenyésztői tevékenység kereteit 
tudja megteremteni, a szükséges 
döntéseket – megfelelő szakmai is-
meretek, információk birtokában – 
Önöknek kell meghozniuk és azo-
kat szakszerűen végrehajtaniuk.

A Magyar Juhtenyésztők és Kecs-
ketenyésztők Szövetségének vala-
mennyi választott tisztségviselője és 
munkatársa az ágazatot érintő kér-
désekben személyesen is az Önök 
rendelkezésére áll.

A juhlétszám csökkenésének, nö-
velésének kulcsa nem elsősorban a 
támogatások intenzitásának emelé-
sében keresendő, hanem a terme-
lés hatékonyságának jelentős növe-
lésében, amiért maguk a tenyésztők 
tehetnének a legtöbbet. Ahhoz, 
hogy a hatékonyság, jövedelmező-
ség javuljon, tudni kell, hogy a terme-
lés növelésének milyen lehetőségei 
vannak, illetve minden juhászatnak 
választ kellene találni arra a kérdés-
re, hogy adott körülmények között a 
tenyészet költség-jövedelem viszo-
nyai miképp optimalizálhatók.

Prof. Dr. Horn Péter
Elnök
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A SZÖVETSÉG ESEMÉNYNAPTÁRA

2018. NOVEMBER – 2019. OKTÓBER

2018. november 1. és decem-
ber 10. között lehetett benyújta-

ni az anyakecsketartás támogatási 
kérelmeket az anyakecsketartás 
de minimis támogatásáról szóló 
26/2014. (XI. 20.) FM rendelet sze-
rinti támogatás igénybevételére. A 
támogatás feltételeiről októberben 
levélben és újságcikkben tájékoz-
tattuk a tenyésztőket, kecsketartó-
kat. A birtokontartási (és ellenőrzé-
si) időszak 2018. december 11-től 
2019. március 20-ig tartott. Instruk-
toraink november 1 és december 
10. között 27.367 anyakecskére 
adtak ki igazolást.

2018. december - A Magyar Ál-
lamkincstár (továbbiakban: Kincs-
tár) a jogszabályokban biztosított 
ügyintézési határidőt lerövidítve de-
cember 1-jével végrehajtotta a te-
nyészkos és tenyészbak tenyész-
tésbe állításának mezőgazdasági 
csekély összegű támogatásáról szó-
ló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 
alapján októberben benyújtott támo-
gatási kérelmek bírálatát és folyósítá-
sát. A Kincstár 845 igénylőnek 125 
millió 117 ezer Ft támogatást utalt át. 

2018. december 4-én az elnök-
ségi ülésen az elnökség tagjai meg-
beszélték az ágazat aktuális helyze-
tét, áttekintették a Szövetség 2018. 
évi gazdálkodását. Részletes be-
számolót kaptak a 2018. évi kos- és 
baktámogatások adatairól. 

2019. január 14-én kelt leve-
lünkben valamennyi regisztrált juh-
tartót tájékoztattunk az anyajuh 
támogatások igénylésének rész-
letes feltételeiről, a vonatkozó ha-
táridőkről. Ebben jeleztük, hogy a 
kérelmeket tárgyév február 1. és 
március 20. között (április 14-ig 
csökkenő támogatási szint mellett) 

kellett benyújtani elektronikus for-
mában, valamint azt, hogy a Szö-
vetségünk által kiállított igazolást is 
elektronikus formában kellett csa-
tolni a kérelemhez.

2019. február 27-én szakmai 
napot tartottunk Nagydorogon, 
ahol értékesítésre lettek felajánlva a 
felnevelt és minősített cikta kosok.

2019. március 14-én dr. Nagy 
István miniszter úr az 1848/49-es 
Forradalom és Szabadságharc Év-
fordulója alkalmából a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
Konferenciatermében ünnepséget 
tartott, melynek keretében kitünte-
téseket adott át mindazoknak, akik 
kimagasló szakmai munkájukkal 
járultak hozzá nemzetünk gyara-
podásához és a magyar agrárium 
megerősödéséhez.

Szövetségünk munkatársai, tag-
jai közül kitüntetést kapott:

Életfa Emlékplakett Bronz Fo-
kozatát adták át Kasza Sándor 
juhtenyésztő részére, aki két év-
tizede a családi vállalkozásban, a 
saját mintatelepén a magyar meri-
nó törzstenyésztésben elért kiváló 
eredményeiért, szakmai sikereiért 
kapta az elismerést. 

Konkoly-Thege Sándor Díjat 
kapott Hajduk Péter, a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövet-
ség ügyvezető igazgatója, három 
évtizede a magyar juh törzstenyésze-
tek tevékenységének irányításában 
és működtetésében, az ország teljes 
juhállományának jelölési és nyilván-
tartási rendszerének kialakításában 
végzett kiváló tevékenységéért.

2019. március 19-én ülése-
zett a Tenyésztők Tanácsa, ahol 
a megjelentek egyeztették az új Te-

nyésztési Program gyakorlati vég-
rehajtását, áttekintették és módo-
sították a kiállítási szabályzatokat 
(különös tekintettel az új 2019. évi 
OMÉK koncepcióra), illetve jóvá-
hagyták a beadott fajtaátalakító ke-
resztezési kérelmeket. 

2019. március 25-én kelt leve-
lünkben minden regisztrált juh- és 
kecsketartó részére részletes tájé-
koztatást adtunk a tenyészkos és 
tenyészbak támogatás igénybevé-
teléről, illetve az egyéb, egységes 
kérelemhez kapcsolódó támogatá-
si lehetőségekről.  

2019. március 26-án Hortobá-
gyon hortobágyi racka szakmai 
napot szerveztünk, melynek kere-
tében a központi kosnevelő telepen 
felnevelt és minősített kosok árveré-
sére került sor. 

2019. március 29-én magyar 
parlagi kecske szakmai napot tar-
tottunk Szécsénkén, ahol értéke-
sítésre kerültek a felnevelt parlagi 
bakok. 

2019. április 6-án az V. Vas-
vári Húsvéti Bárányfesztivál ren-
dezvényen számos színes program 
kíséretében különleges ételek kós-
tolására (báránysült, bárány burger, 
birkapörkölt) is lehetőség nyílt, ezen 
kívül gomolya készítési bemutató is 
színesítette a programot. 

2019. április 10-én tájékoztató 
levelet küldtünk ki az őshonos faj-
ták in situ megőrzése programban 
résztvevő tenyésztők számára. Kifi-
zetési kérelmet kellett benyújtani-
uk az egységes kérelem részeként, 
ügyfélkapun keresztül azon te-
nyésztőinknek, akik 2016. február 
1. és 29. között vagy 2017. február 
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1. és 28. között adták be támogatá-
si kérelmüket. Az ügyfelek számára 
2019. április 9. és május 15. kö-
zötti időszak állt rendelkezésre ké-
relmük benyújtására. 

2019. április 11-én elnökségi 
ülést tartottunk. Tájékoztató hang-
zott el az áprilisi-május részközgyűlé-
sek előkészítéséről. Az elnökség tag-
jai egyhangúlag elfogadták a 2018. 
évi pénzügyi beszámolót, és megtár-
gyalták a 2019. évi költségvetés ter-
vezetét, melyet alkalmasnak ítéltek 
a Közgyűlés elé terjeszteni. Megbe-
szélték a 2019. évi tenyészállat kiál-
lítások, rendezvények (Alföldi Állat-
tenyésztési Napok - Szent György 
napi Juhásztalálkozó - id. Tóth Imre 
díj – Farmer-Expo – Kaposvári Állat-
tenyésztési Napok – Szent Mihály 
nap - OMÉK) aktuális teendőit. 

2019. április 14-én befejeződött 
az anyajuh támogatási kérelem be-
adási időszaka. A Szövetség instruk-
torai 7234 tenyészetben 861.742 
anyajuhra adtak ki igazolást.

2019. április 24-én Mezőhe-
gyesen cigája szakmai napot ren-
deztünk, melyen értékesítettük a 
Szövetség központi kosnevelő tele-
pén felnevelt cigája és tejelő cigája 
tenyészkosokat. 

2019. április 26-án szakmai na-
pot tartottunk Mátranovákon a gyi- 
mesi racka központi kosnevelő 
telepen, amelyen értékesítésre ke-
rültek a felnevelt gyimesi- és horto-
bágyi racka kosok.

2019. április 1. és 30. között 
nyílt sor harmadik ízben tenyészkos 

és tenyészbak támogatás igénybe-
vételére a 74/2016. (XI.29.) FM ren-
delet („a tenyészkos és tenyész-
bak tenyésztésbe állításának 
mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásáról”) alapján. Ebben 
az igénylési időszakban a 2018. ok-
tóber 1. és 2019. március 31. kö-
zött vásárolt apaállatok után lehetett 
a támogatási kérelmet benyújtani. 
2019. első igénylési időszakában 
összesen 1529 db kérelem eseté-
ben történt kifizetés, 265.209.455 
Ft értékben. 

2019. április-május hónapban 
8 helyszínen részközgyűléseket tar-
tottunk a Szövetség tagjai számára, 
melyeken előkészítettük a május 
28-ai küldöttközgyűlésünket és tá-
jékoztatást adtunk az ágazat hely-
zetéről és a támogatásokról. 

TAGJAINK SZÁMÁRA A KÖVETKEZŐ HELYEKEN TARTOTTUNK RÉSZKÖZGYŰLÉST:

április 30. Hódmezővásárhely

május 2.  Karcag

május 3.  Veszprém-Kádárta

május 13.  Gödöllő

május 14.  Felsőzsolca

május 15.  Balmazújváros

május 16.  Akasztó

május 17.  Kaposmérő 

2019. május 9-11. között a 
XXVI. Alföldi Állattenyésztési Na-
pok eseményei zajlottak, május 11-
én a XXXV. Szent György napi 
Juhásztalálkozóra került sor. A ki-
állításon a Magyar Juh- és Kecske-
tenyésztő Szövetség 44 tenyésztője 
72 juh és 2 kecske tenyészállat cso-
portban mutatta be a Szövetség te-
nyésztési programjában szereplő 14 
juhfajtát és 2 kecskefajtát. A kiállítás 
keretében adták át a Magyar Juhte-
nyésztő Szövetség 10 éves jubileu-
ma alkalmából alapított „id. Tóth 
Imre” vándordíjat, amelyet 2019-
ben Eszterhai Csaba kapott, aki 
több évtizede dolgozik a juhtenyész-
tés és törzskönyvezés területén, és 

évek óta a bírálóbizottság vezetője a 
tenyészállat kiállításokon. A kiállítás 
díjazottairól és eseményeiről külön 
beszámolót közlünk.

2019. május 18-19. a XXI. Kevi 
Juhászfesztivál keretein belül az 
első nap délelőttjén állategészség-
ügyi témában juhászati szakmai 
konferenciát tartottak a Városházán, 
mely után jól esett belekóstolni a 
216 bográcsos étel valamelyikébe.  

2019. május 21-én Törtelen ma-
gyar merinó szakmai napot szervez-
tünk, melynek keretében a központi 
kosnevelő telepen felnevelt és minősí-
tett kosok árverésére került sor. 

2019. május 28-án a NAIK Ál-
lattenyésztési és Takarmányozási 
Kutatóintézet herceghalmi Tanács-
termében tartotta Szövetségünk 
küldöttközgyűlését a küldöttek 
72,2%-os részvétele mellett. A kül-
döttközgyűlést dr. Horn Péter elnök 
nyitotta meg, de mielőtt rátért volna 
a hivatalos programra, szomorú kö-
telességének tett eleget az ágaza-
tot és a Szövetséget ért veszteség 
kapcsán, egyenként megemléke-
zett a 2018. évben elhunyt ikoni-
kus személyiségekről. Ezt követően 
dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisz-
térium mezőgazdaságért felelős 
államtitkára a 2021 utáni időszak 
agrártámogatásainak várható ala-
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kulásának ismertetésével tisztelte 
meg a Közgyűlést. 

Hajduk Péter ügyvezető igazga-
tó beszámolt a 2018. év tenyészté-
si és gazdasági eseményeiről, majd 
Deák Györgyi, a Szövetség gazda-
sági vezetője ismertette a 2018. évi 
egyszerűsített mérlegbeszámolót, 
majd dr. Hetényi Tamás, a felügye-
lőbizottság elnöke ismertette a Fel-
ügyelőbizottság beszámolóját. Haj-
duk Péter a 2019. évi költségvetési 
előirányzatról és a tagdíjak, szolgál-
tatási díjak mértékének meghatáro-
zásáról tartott előadást. A küldött-
közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
az ügyvezetés 2018. évi tenyésztési 
és gazdasági beszámolóját és a fel-
ügyelőbizottság beszámolóját, vala-
mint a szövetség költségvetését és a 
2019. évre előirányzott tagdíjakat és 
szolgáltatási díjakat. A Küldöttköz-
gyűlés szavazott a tagsági viszonyok 
rendezése tárgyában, új elnökségi 
tag (Minárovics Máté, Törtel) válasz-
tására is sor került. 

A közgyűlést ebéd és kötetlen 
szakmai beszélgetés követte. 

2019. június 25-én tartott el-
nökségi ülésen a szövetség első 
félévi tevékenységét, működését, 
feladatait, gazdálkodását beszélték 
meg a jelenlevő tagok. Tájékoztató 
hangzott el az ágazati szakmaközi 
szervezet aktuális ügyeiről, értékel-
ték a tavaszi kiállításokat, szakmai 
rendezvényeket, és előkészítették 
a második félév rendezvényeit (Far-
mer-Expo, Kaposvári Állattenyész-
tési Napok, OMÉK). 

2019. július 3-án Kisújszállá-
son, a magyar merinó központi kos-
nevelő telepén tenyészkos értékesí-
tési napot tartottunk.  

2019. augusztus 15-18. kö-
zött rendezték meg Debrecenben 
a XXVIII. Farmer-Expo Nemzetkö-
zi Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakkiállítást, melynek keretében 
juh- és kecsketenyésztési kiállítást 
rendeztünk. Ezen 29 tenyésztő 49 

juh- és 6 kecskecsoportot muta-
tott be. Augusztus 18-án szakmai 
továbbképzést tartottunk a juh- és 
kecsketartók számára, melyről kü-
lön cikkben számolunk be.

2019. augusztus 25-én ren-
dezték meg az V. Törteli Juhász-
fesztivált, melyen Sebők Mihály 
tiszteletére Emlékkiállítás nyílt, majd 
kulturális, gasztronómiai és hagyo-
mányőrző programokkal szórakoz-
tatták a megjelenteket.

2019. augusztus 29-én a Ma-
gyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövet-
ség elnöksége kihelyezett ülését 
Hajmáson tartotta, amelyen megtár-
gyalták az aktuális ágazati ügyeket, 
különös tekintettel az új szakmaközi 
szervezet létrehozásával kapcsola-
tos kérdéseket, valamint a Szövetség 
2019. évi költségvetésének helyzetét. 
Az elnökségi tagok értékelték az év 
kiállításait, illetve döntöttek a szövet-
ség tenyésztési és tenyésztés-szer-
vezési díjainak odaítéléséről. Az ülés 
keretében az elnökség tagjai meglá-
togatták a Kapos Ternero Kft. hetesi 
vágóhídját.

2019. szeptember 3-án Tiszafü-
reden landschaf merinó tenyésztői 
ülést tartott a Szövetség, melynek 
célja egy egységes közös tenyésztői 
szemlélet kialakítása volt a fajta ma-
gyarországi tenyésztése kapcsán. 

2019. szeptember 5-én Kisúj-
szálláson, a magyar merinó köz-
ponti kosnevelő telepén tenyész-
kos értékesítési napot tartottunk.  

2019. szeptember 10-én kelt 
levelünkben valamennyi regisztrált 
juh- és kecsketartónk részére tájé-
koztatást nyújtottunk a kos/bak-, il-
letve az anyakecske de minimis tá-
mogatásokról. 

2019. szeptember 13-15. kö-
zött rendezték meg a XIII. Kapos-
vári Állattenyésztési Napokat és 
a XXVI. Szent Mihály napi Fóru-

mot. A kiállításon a Szövetség 24 
tenyésztője 14 juhfajtát és 2 kecs-
kefajtát mutatott be 43 csoportban. 
A szeptember 15-én tartott Szent 
Mihály napi Fórum előadásairól kü-
lön cikkben számolunk be. 

2019. szeptember 26-29. kö-
zött rendezték meg a 79. Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásárt (OMÉK), melyen 
Szövetségünk a tenyésztett fajták 
legszebb egyedeivel jelent meg, il-
letve ágazati bemutatókkal, juh- és 
kecsketej, -sajt, bárányburger kós-
toltatással várta a látogatókat. A Bir-
kacsárdában birkapörkölt, gyros és 
bárányburger közül választhattak az 
érdeklődők. 2019. szeptember 27-
én az OMÉK-on megalakult a Juh 
és Kecske Ágazatért Egyesület.

A részletes beszámoló külön 
cikkben olvasható. 

2019. október 1. és 30. között 
ismét lehetőség nyílt a tenyészkos 
és tenyészbak támogatás igény-
bevételére a 74/2016. (XI.29.) FM 
rendelet („a tenyészkos és tenyész-
bak tenyésztésbe állításának me-
zőgazdasági csekély összegű tá-
mogatásáról”) alapján. Ebben az 
igénylési időszakban a 2019. április 
1. és 2019. szeptember 30. között 
vásárolt, vagy saját maguknak be-
állított apaállatok után lehetett a tá-
mogatási kérelmet benyújtani. 

Az anyakecsketartás de mini-
mis támogatásáról szóló 26/2014. 
(XI. 20.) FM rendelet szerinti támoga-
tás igénybevételéről szóló 97/2017. 
(IX.22.) számú Kincstár Közlemény 
értelmében az anyakecsketartás tá-
mogatási kérelmeket 2019. novem-
ber 1. és december 10. között le-
hetett benyújtani.
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XXVI. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK  
JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI KIÁLLÍTÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2019. MÁJUS 10-12. 

A tenyészállat kiállítás díjainak 
átadása előtt adtuk át a Ma-

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

A vándordíj egy márványlapra he-
lyezett ezüst gyümölcsöstál, amelyet 
néhai Tóth Imre miniszteri különdíj-
ként kapott az 1941. évi Országos 
Mezőgazdasági Kiállításon a juhte-
nyésztésben elért eredményeiért és a 
bemutatott tenyészállatokért.

A díj egy évig ahhoz a juhtenyész-
tő szakemberhez kerül, aki a juh- 
törzskönyvezés területén hosszú 

időn át kiemelkedő tevékenységet 
végzett. A díjjal 1000 euronak meg-
felelő pénzjutalom jár.

Megköszönve Englertné Milucz-
ky Klárának, a Magyar Juh- és Kecs-
ketenyésztő Szövetség tenyészté-
si koordinátorának, hogy a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 
vándordíjának egy évig otthont adott, 
és hogy erre sokáig emlékezzen, 
megkapta a vándordíj ez alkalomra 
készített emlékplakettjét.  Az emlék-
plakettet dr. Tóth Imre és felesége 
adta át.

A Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség elnöksége a díjat idén 
Eszterhai Csabának ítélte oda, aki 

több évtizede dolgozik a juhtenyész-
tés és törzskönyvezés területén, és 
évek óta a bírálóbizottság vezetője a 
tenyészállat kiállításokon. A díjat dr. 
Tóth Imre és felesége adta át.

A kiállításon a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség 44 
tenyésztője 72 juh és 2 kecske  
tenyészállat csoportban mutatta be a 
Szövetség tenyésztési programjában 
szereplő 14 juh és 2 kecskefajtát.

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

TÓTH IMRE DÍJ: ESZTERHAI CSABA
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DÍJAZOTTAK

ELSŐ DÍJAT KAPOTT:

Farkas Zoltán, Mindszent landschaf merinó jerke csoportjáért

Gyulavári Tamás, Tarnaméra német húsmerinó jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher jerke csoportjáért

Magyar Elekné, Hajdúszoboszló ile de france jerke csoportjáért

Minárovics Máté, Törtel német húsmerinó jerke csoportjáért

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

Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france növendékkos és berrichon du cher növendékkos csoportjáért

Varga Imre, Dunavecse német húsmerinó jerke csoportjáért

MÁSODIK DÍJAT KAPOTT:

Barcsik Gabriella, Kecskemét ile de france jerke csoportjáért

Gyulavári Tamás, Tarnaméra német húsmerinó anya csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód magyar merinó jerke és berrichon du cher növendékkos csoportjáért

Hortobágyi Nemzeti Park, debrecen fekete racka jerke csoportjáért

Lajkó Levente, Üllés fehér suffolk anya csoportjáért

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

Teklovicsné Őri Erzsébet, Szentlászló blanc du Massif Central jerke csoportjáért

Vad Andrea, Hódmezővásárhely berrichon du cher jerke csoportjáért

HARMADIK DÍJAT KAPOTT:

Anipharma-A Kft., Gyula német húsmerinó jerke csoportjáért

Barcsik Gabriella, Kecskemét suffolk jerke csoportjáért

Farkas Zoltán, Mindszent német húsmerinó növendékkos csoportjáért

Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló ile de france jerke csoportjáért

Lugosi László, Kiskunfélegyháza ile de france jerke csoportjáért

Magyar Imre, Szentes német húsmerinó jerke csoportjáért

Szikszai István, Csanádpalota cigája jerke csoportjáért

Varga Imre, Dunavecse német húsmerinó növendékkos csoportjáért

Zomor Bt., Tiszacsege berrichon du cher növendékkos csoportjáért
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KIÁLLÍTÁSI NAGYDÍJ: VAD ANDREA JUHTENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ: HOLLÓ MÁTYÁS

MERINÓ FAJTACSOPORT KÜLÖNDÍJ: FARKAS ZOLTÁN HÚS FAJTACSOPORT KÜLÖNDÍJ: ÓNODI-SZŰCS KFT.

A kiállítás nagydíját 
Vad Andrea hódmezővásárhelyi tenyésztő érdemelte 
ki ile de france, berrichon du cher és magyar merinó 
tenyészállataiért. 

A Merinó Fajtacsoport különdíját Farkas Zoltán 
mindszenti magántenyésztő kapta német húsmerinó 
és landschaf merinó csoportjaiért.

Különdíjat kaptak:
A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség  
juhtenyésztési különdíját Holló Mátyás, Uszód kap-
ta a kiállításon bemutatott berrichon du cher és magyar 
merinó tenyészállataiért.

A Hús Fajtacsoport különdíját az Ónodi-Szűcs Kft. 
kapta a kiállításon bemutatott ile de france tenyész- 
állataiért.
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ŐSHONOS FAJTACSOPORT KÜLÖNDÍJ: SZIKSZAI ISTVÁN TEJ FAJTACSOPORT KÜLÖNDÍJ: TAKÁCS IMRE

Az Őshonos Fajtacsoport különdíját Szikszai István, 
Csanádpalota kapta a kiállított cigája csoportjáért.

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

A Tej Fajtacsoport különdíját Takács Imre, Alsó-
zsolca kapta a kiállított alpesi kecske csoportjáért.

Fajtagyőztes juhok: 

1 05119 589 német húsmerinó anya Farkas Zoltán, Mindszent

1 03107 81071 magyar merinó jerke Anipharma-A Kft., Gyula

1 02294 8600 német húsmerinó jerke Varga Imre, Dunavecse

1 21551 825 ile de france jerke Lugosi László, Kiskunfélegyháza

1 02342 8672 berrichon du cher jerke Holló Mátyás, Uszód

1 35209 86 suffolk jerke Szirovicza-Dani Gyöngyi Julianna , Makó

1 33238 8640 cigája jerke Papp József Kft., Mezőhegyes

1 05710 8290 magyar merinó növendékkos Vad Andrea, Hódmezővásárhely

1 12110 82823 német húsmerinó növendékkos Minárovics Máté, Törtel

1 02342 8537 berrichon du cher növendékkos Holló Mátyás, Uszód

1 05710 863 ile de france növendékkos Vad Andrea, Hódmezővásárhely

A legszebb állatok kiállítói az  
ARRAVIS Kft.-től egy 15 kg-os Mil-
laphos melaszos ásványi kiegészí-
tőt kaptak, a díjakat Gyöngy Zoltán 
adta át.

Tóth Árpád iparművész, Sárbo-
gárd különdíját – egy gravírozott 
„RÉVÉSZ” bicskát – Gyulavári 
Tamás, tarnamérai tenyésztőnek 
ítélte a bírálóbizottság.

A Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Kar különdíját 
Magyar Imre, szentesi tenyésztő 
kapta. A díjat átadta: dr. Horváth Jó-
zsef a SzTE Mg. Kar dékánja.
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LEGSZEBB ANYAJUH

LEGSZEBB NÖVENDÉKKOS LEGSZEBB TENYÉSZKOS

LEGSZEBB JERKE

A kiállítás legszebb anyajuha díját Holló Mátyás, 
Uszód 1 02342 7859-es fülszámú berrichon du cher 
anyajuha kapta. 

A kiállítás legszebb növendékkosa díját Vad Andrea, 
Hódmezővásárhely 1 05710 8290-es fülszámú ma-
gyar merinó növendékkosa kapta.

A kiállítás legszebb jerkéje díját Lugosi László, Kis-
kunfélegyháza 1 21551 825-ös fülszámú ile de france 
tenyészjerkéje kapta

A kiállítás legszebb tenyészkosa díját az Ónodi-Szűcs 
Kft., Balmazújváros 1 08050 71508-as fülszámú ile 
de france tenyészkosa kapta.
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XXXV. „Szent György napi” Juhásztalálkozó Hódmezővásárhelyen

2019. május 11. szombat

A Magyar Juh-és Kecsketenyész-
tő Szövetség, a Szegedi Tu-

dományegyetem Mezőgazdasági 
Kara, a Hódmezővásárhelyi Gaz-
dasági Egyesület Juhtenyésztési 
Szakosztálya, a Juh Terméktanács, 
valamint a Hód-Mezőgazda Zrt. az 
Alföldi Állattenyésztési Napok kere-
tében a hagyományoknak megfele-
lően megrendezte a XXXV. juhász-
találkozót. 

Ünnepélyes megnyitó kereté-
ben Almási Sándor juhász énekel-
te a pásztorballadát, majd köszön-
tőt mondott dr. Horváth József, az 
SZTE Hódmezővásárhelyi Mezőgaz-
dasági Kar dékánja, dr. Horn Péter, 
a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség elnöke, Csomai Géza, a 
Nemzeti Agrárkamara Legelteséses 
Állattartó Ágazatok Alosztályának ve-
zetője és a rendezvény fővédnöke V. 
Németh Zsolt, a kiemelkedő nemze-
ti értékek felügyeletéért felelős mi-
niszteri biztos, aki a juhásztalálkozót 
megnyitotta.

A rendezvény idén is a tenyész- 
állat kiállítással egy területi egység-
ben lett megszervezve. Az Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazda Na-
pok mindhárom napján tenyészállat, 
termék-és technológiai bemutatót 
rendeztünk. A technológiai kiállítás 
keretében széles körű szakmai is-
mereteket szerezhettek a látogatók 
a legújabb korszerű etető, itató be-
rendezésekről, válogatókról, körmö-
ző kalodákról, villanypásztorokról és 
sok egyéb más hasznos termékről, 
mely hatékonnyá és könnyebbé te-
heti a tenyésztők munkáját. Kiss Gá-
bor szabadhídvégi tenyésztő szom-
baton két alkalommal körmözési 
bemutatót tartott nagy érdeklődés 
mellett. Délelőtt és délután Szűcs 

Patrik nyíróbrigádja nyírási bemuta-
tót tartott.

A Hódmezővásárhelyi Gazdasági 
Egyesület pedig a hagyományos ju-
hászati és pásztor használati eszkö-
zökből és kellékekből néprajzi kiállí-
tást mutatott be.

Hagyományosan megrendezésre 
került a főzőverseny, melynek kere-
tében ízletes birkapörköltöket készí-
tettek a versenyzők. 

A főzőverseny díjazottjai:
1. helyezést ért el Török Margit, 

aki a Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség díját kapta.

2. helyezést ért el Péter László, aki 
a Szegedi Tudományegyetem Mező-
gazdasági Karának díját vette át.

3. díjat az Agro-Legato Kft. díját 
Kis Miklós kapta.

A Hód-Mezőgazda Zrt. különdíját 
Détár Zoltán kapta.

A Magyar Mezőgazdaság Kft. kü-

FŐZŐVERSENY 1. HELYEZÉS: TÖRÖK MARGIT

FŐZŐVERSENY
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löndíját Szőke Ferenc Marcell és csa-
pata az SZTE Mezőgazdasági Kará-
ról kapta.

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

A Juhásztalálkozó ideje alatt az ál-
latkiállítás helyszínén a Szövetség mun-

katársai bemutatták a kiállított fajtákat, 
és az értékesítésre felajánlott állatcso-
portokat. Ez a program nem csak a 
juhászokat, hanem a kiállítás nem 
szakértő látogatóit is lekötötte. Az ér-
deklődők megtöltötték a lelátókat és a 
bemutatótér melletti szabad helyeket. 

A kiállítás keretében juh- és 
kecske tejtermékek kóstolására 
és vásárlására is lehetőség nyílt. A 

rendezvényt színesítette még az ága-
zatunkhoz szorosan kapcsolódó 
használati eszközök, népművészeti 
tárgyak árusainak sokasága. 

JUHÁSZNAP: DR. HORN PÉTER

JUHÁSZNAP: V. NÉMETH ZSOLT

JUHÁSZNAP: NYÍRÁSI BEMUTATÓ

JUHÁSZNAP: CSOMAI GÉZA

JUHÁSZNAP: V. NÉMETH ZSOLT

JUHÁSZNAP: DR. HORVÁTH JÓZSEF
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28. FARMER-EXPO 

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI KIÁLLÍTÁSA 

DEBRECEN, 2019. AUGUSZTUS 15-18.

A kiállításon a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 29 tenyésztője 55 tenyészállat csoportban mutatta be 
a Szövetség tenyésztési programjában szereplő 15 juhfajtát és 2 kecskefajtát.

A bíráló bizottság a díjakat a következő tenyésztőknek ítélte oda fajtánként és korcsoportonként.

ELSŐ DÍJAT KAPOTT:

Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló ile de france jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher jerke és

magyar merinó jerke csoportjáért

Lajkó Levente, Üllés fehér suffolk jerke csoportjáért

Lugosi László, Kiskunfélegyháza ile de france jerke csoportjáért

Minárovics Máté, Törtel német húsmerinó jerke csoportjáért

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

Toldiné Ódor Nóra, Domonyvölgy anglo-núbiai gödölye csoportjáért

MÁSODIK DÍJAT KAPOTT:

Hortobágyi Nemzeti Park, Debrecen fekete racka jerke csoportjáért

Kasza Sándor, Dormánd magyar merinó anya csoportjáért

Kozmér László, Szajk charollais jerke csoportjáért

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

Sebők Mihály, Törtel német feketefejű jerke csoportjáért

Teklovicsné Őri Erzsébet, Szentlászló BMC jerke csoportjáért

Veres István, Balmazújváros magyar merinó jerke csoportjáért

Takács Imre, Alsózsolca alpesi növendékbak csoportjáért

HARMADIK DÍJAT KAPOTT:

Hortobágyi Nonprofit Kft., Hortobágy fehér racka jerke csoportjáért

Kiss Gyula, Szabadhídvég texel jerke csoportjáért

Kleiber Zoltán, Nagyiván cigája jerke csoportjáért

Magyar Elekné, Hajdúszoboszló ile de france jerke csoportjáért

Minárovics Máté, Törtel német húsmerinó anya csoportjáért

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

Sebők Mihályné, Törtel magyar merinó jerke csoportjáért

Gerzsenyi Béla, Barabás alpesi gödölye csoportjáért
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A kiállítás juhtenyésztési nagydíját az Ónodi-Szűcs 
Kft., Balmazújváros érdemelte ki ile de france csoport-
jaiért.

A Tej Fajtacsoport különdíját Toldiné Ódor Nóra, 
Domonyvölgy kapta a kiállításon bemutatott anglo-nú-
biai kecske tenyészállataiért.

TEJ FAJTACSOPORT DÍJ

HÚS FAJTACSOPORT DÍJ

NAGYDÍJ MJKSZ TENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ 

MERINÓ FAJTACSOPORT DÍJ 

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség juh-
tenyésztési különdíját Holló Mátyás, Uszód kap-
ta ile de france, berrichon du cher és magyar merinó  
tenyészállataiért. 

A Merinó Fajtacsoport különdíját Kasza Sándor dor-
mándi tenyésztő kapta magyar merinó csoportjaiért.

A Hús Fajtacsoport különdíját dr. Harangi Sándor, haj-
dúszoboszlói tenyésztő kapta a kiállításon bemutatott ile 
de france tenyészállataiért.

ŐSHONOS FAJTACSOPORT DÍJ

Az Őshonos Fajtacsoport különdíját a Hortobágyi 
Nonprofit Kft. kapta hortobágyi racka csoportjaiért.
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Kasza Marcell 2019-ben, a juhászatban végzett munkájáért kisbojtár címet kapott. 

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

LEGSZEBB TENYÉSZKOS LEGSZEBB GÖBÖLYELEGSZEBB NÖVENDÉKBAK

LEGSZEBB ANYAJUH LEGSZEBB NÖVENDÉKKOSLEGSZEBB JERKE

FAJTAGYŐZTES JUHOK: 

1 45776 82 magyar merinó jerke Kleiber Zoltán, Nagyiván

1 08639 8146 ile de france jerke Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló

1 12110 82738 magyar merinó növendékkos Sebők Mihályné, Törtel

A kiállítás legszebb anyajuha díját 
Kasza Sándor, Dormánd 1 09060 
3424-es fülszámú magyar merinó 
anyajuha kapta. 

A kiállítás legszebb tenyészko-
sa díját az Ónodi-Szűcs Kft., Bal-
mazújváros 1 08050 71281-es fül- 
számú ile de france tenyészkosa 
kapta.

A kiállítás legszebb jerkéje díját 
Holló Mátyás, Uszód 1 02342 
8672-es fülszámú berrichon du 
cher tenyészjerkéje kapta

A kiállítás legszebb növendékbak-
ja díját Takács Imre, Felsőzsolca 
7060 047057-es fülszámú alpesi 
növendékbakja kapta.

A kiállítás legszebb növendékko-
sa díját Sebők Mihályné, Törtel 1 
12110 82738-as fülszámú magyar 
merinó növendékkosa kapta.

A kiállítás legszebb gödölyéje díját 
Toldiné Ódor Nóra, Domonyvölgy 
7026 071007-es fülszámú anglo- 
núbiai gödölyéje kapta.
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SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

A Farmer-Expo utolsó napján, 
18-án vasárnap Szövetségünk 

szakmai továbbképzést tartott az 
állatkiállítás helyszínén. 

Az első előadást Dr. Albert  
Mihály, a 107 éve alapított magyar 
(-francia) Ceva Phylaxia vállalat ku-
tatásfejlesztés és támogatási igaz-
gatóságának diagnosztikai szakér-
tője tartotta a „Juhok fontosabb 
nem fertőző betegségeiről”. 
Felhívta a figyelmet arra a fontos 
tényre, hogy a tápanyagok rendes 
felszívódásához egészségesen mű-
ködő szervek szükségesek. 

A májnak valamennyi anyagfor-
galomban (szénhidrát, zsír) lénye-
ges szerepe, immunfunkciója van, 
hiszen a vitaminok, nemi hormo-
nok szabályozása a májban törté-
nik. A ketózist (más néven terhes-
ségi toxaemiát) az okozza, hogy 
egy meglévő gyulladásos betegség 
miatt csökken a takarmányfelvétel, 
illetve a takarmánnyal felvett szén-
hidrát előanyagok csökkent mér-
tékben szívódnak fel.

A leptin nevű hormon fontos 
szerepet játszik a zsíranyagcsere 
szabályozásában, valamint az ét-
vágy és jóllakottság hosszú távú 
szabályozásában. Ha a „jó gazda 

gondosságával” túletetik az állatot, 
az állat elzsírosodik, a zsírsejtekben 
sok leptin termelődik, ami csökken-
ti az étvágyat. A jellemzően ellés 
körül, vagy nagy tejtermeléskor tör-
ténő nagyarányú szénhidrátbevitel 
hatására a felesleges zsír lerakódik 
a májsejtekben, emellett a mellék-
vese is megnagyobbodik. Vizelet-
beli gyorstesztekből ki lehet mutat-
ni a ketontestek felszaporodását.

A kobalt hiányra a juh érzé-
keny, tünetei között szerepel a 
csökkent fejlődés, izomgyengeség, 
ketózis, bárányok között megnöve-
kedett elhullás. 

A kérődző állatok esetén na-
gyon fontos a bendőflóra egész-
sége. A tejsavmérgezés nagy 
mennyiségű, könnyen erjedő, 
szénhidrátban gazdag abraktakar-
mány szoktatás nélküli etetésekor 
jelentkezik, hiszen ilyenkor a ben-
dő bélflórájának kémhatása savas 
lesz, a bendőhám elváltozik, és utat 
nyit a kórokozóknak, és gyulladást 
idéz elő a májban. Előfordulhat pl. 
gabonatarló legeltetésekor, friss 
kukorica, cukorrépa elfogyasztása 
után, hízótápra való hirtelen átté-
réskor, de ivóvízhiánykor is. 

A réz a májsejtekben tároló-
dik, májkárosodás esetén a réz 
sejtkárosítást, gyulladást okoz. A 
rézhiány vezető tünete a mozgás- 
zavar, születés után fél éven belül 
jelentkezik, jellemzően a központi 
idegrendszerben, izomban, csont-
fejlődés során vehetők észre válto-
zások.

A B1 vitamint a bendő mik-
roflórája állítja elő, hiánya legin-
kább egyoldalú táplálkozás miatt 
alakul ki, 2-7 hónapos kor körül. Ez 
a vitamin az idegsejtek és az izmok 
működéshez nélkülözhetetlen. Ki-
emelt szerepe van az anyagcsere 
folyamatokban, továbbá a szénhid-

DR. ALBERT MIHÁLY

TOVÁBBKÉPZÉS
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rát anyagcseréjét biztosító enzim 
alkotórésze. 

A szelén hiánya a bárányok 
szív- és vázizomelfajulását, jód-
hiány pedig pajzsmirigy megna-
gyobbodását okozza. A D-vitamin 
túladagolása csontelváltozáshoz 
vezethet, A-vitamin hiány esetén 
rendellenes csontképződés lehet-
séges. 

Dr. Formanek Zoltán, az  
Animaxx-Premium Kft. munkatársa 
„Kockázatok és lehetőségek” cím-
mel tartott előadást. Hangsúlyozta, 
hogy egészséges állatokkal lehet 
hatékonyan termelni. A termelést a 
környezet nagymértékben befolyá-
solja. Az állattartóknak sok lehető-
sége van az állatok környezetét javí-
tani. Magyarországon a juhok sokat 
tartózkodnak zárt helyen, így istálló 
klímájának javítása nagy kihatással 
van a termelésre. Az alomporok víz-
megkötő képessége sokszorosa 
az alomszalmáénak, használatával 
az istállóban az alom száraz marad, 
a mikroorganizmusok száma, a fer-
tőzésveszély csökken. Az előadás 
ideje alatt egy juhásztársunk Kalo-
tai Zsuzsanna (Animaxx-Premium 
Kft.) segítségével rövid kísérletet 
végzett (szalmához és alomporhoz 
adagoltak vizet), melynek eredmé-
nyéről az előadás végén beszámol-
tak: az alompor többszörös meny-
nyiségű vizet kötött meg, mint a 
szalma.

A gödöllői Szent István Egye-
tem Mezőgazdaság- és Környezet-
tudományi Karról dr. Tasi Julian-
na egyetemi docens „A szakszerű 
legelő- és rétgazdálkodás főbb 
alapelvei és gyakorlati kérdé-
sei” témában tartott előadást. A 
szakszerű gyepgazdálkodásnak 5 
eleme van, ezek: a megfelelő nö-
vényállomány, tápanyaggazdálko-
dás, vízgazdálkodás, szakszerű 
gyepápolás és hasznosítás. Takar-
mányként megfelelő legoptimáli-
sabb növényzet az „ősgyep”, ahol 
a növényborítottság összetétele: 
60-80% pázsitfű, 10-20% pillangós 
és 10-20% gyógynövény. Haszno-
sítási céltól és állatfajtól függ, hogy 

milyen keveréket vessünk (augusz-
tus közepétől szeptember közepé-
ig), legelő és rét esetén 60 % szálfű, 
20% az aljfű és szintén 20 % a pil-
langós; kaszáló esetén 100 % szál-
fű legyen az arány. 

A termőképesség megfelelő  
tápanyaggazdálkodással növelhe-
tő, melynek legfontosabb eleme a 
nitrogén. A legkönnyebben kijuttat-
ható a műtrágya, de mind az istállót-
rágya, baktériumtrágya, mind a híg-
trágya hatékony, fontos a megfelelő 
NPK arányra figyelni. Vizsgálataik-
ban kimutatták, hogy a pillangósok 
arányának növelése kedvező hatás-
sal volt a mellettük lévő növények-
nek, hiszen N-t adtak át. 

A vízgazdálkodás nagyon fon-
tos elem, az öntözés hiányát pó-
tolni tudjuk a vízbefogadás-, a talaj 
vízmegtartó képességének növelé-
sével. Ezt pl. talajlazítással tudjuk 
elérni, célszerű mélyen gyökerező 
füveket és pillangósokat vetni. 

A szakszerű gyepápolást azért 
kell elvégezni, hogy a gyep termése 
ne csökkenjen. Ezt boronálással, 
fogasolással, gyepszellőztetéssel, 
altalajlazítással, gyomszabályozó/
tisztító kaszálással lehet a legjob-
ban elérni. A gyepfelújítások alap-
feltétele a levegős, porózus talaj, 
ezt altalajlazítással (ötévente, 40-
60 cm mélyen), gyökérzóna lazítás-
sal (2-3 évente, 10-15 cm mélyen), 
gyepszellőztető hengerrel hozzuk 
létre.  Kísérletükben a gyephasoga-
tás hatására a pázsitfüvek borítása 
30%-kal nőtt az első évben.

A szakszerű hasznosítás során 
célszerű rotációs legeltetési rend-
szert alkalmazni, hiszen nem elég, 
ha szakaszok vannak, azokat válto-
gatni is kell! Optimális esetben egy 
szakaszt legfeljebb 2 hétig legeltes-
sünk, átlagosan 30 napot hagyjunk 
regenerációra (nyár közepén akár 
50 napot is!), a májusi legelőfű feles-
leges részét kaszáljuk, tartósítsuk. 

Az előadás végén dr. Tasi  
Julianna felhívta a figyelmet a ter-
melést korlátozó tényezőkre, a  
NATURA 2000-es és az Uniós sza-
bályok betartására gyepek esetén. 

KÍSÉRLET ÉRTÉKELÉS

DR. FORMANEK ZOLTÁN

DR. TASI JULIANNA
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A XIII. KAPOSVÁRI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK  
JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI KIÁLLÍTÁS

KAPOSVÁR, 2019. SZEPTEMBER 13-15.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség hagyomá-

nyosan Kaposváron, a Szent Mi-
hály napi Juhtenyésztési Fórum 
alkalmából adta át tenyésztési díjait 
azoknak a juh- és kecsketenyész-
tőknek, akik az elmúlt években ki-
magasló szakmai munkát végeztek, 
és a tenyészállat kiállításokon aktí-
van részt vettek.  

Az idén Aranykampó díjat kapott:
Lugosi László, Kiskunfélegyháza 
a tenyésztési munkájáért és a tenyé-
szállat kiállításokon való eredmé-
nyes szerepléseiért és Győri Zsolt, 
Hajdúböszörmény a tenyésztési 
munkájáért és a kiállításszervezés-
ben kifejtett tevékenységéért.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség Elnöksége a 
„Schandl József” tenyésztési dí-
ját Szűcs Ferencnek (Ónodi-Szűcs 
Kft.) ítélte oda a több évtizedes te-
nyésztői munkájának elismerése-
ként, az ile de france fajta tenyész-
tésében kifejtett munkásságáért.

A díj elismerő oklevél és emlék-
plakett, illetve 1000 Eurónak meg-
felelő pénzjutalom.

Megköszönve Stropek László-
nak, hogy egy évig otthont adott az 
év tenyésztője vándordíjnak, ez al-
kalommal megkapta a vándordíj ki-
csinyített mását, hogy mindig emlé-
kezzen erre a díjra.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség Elnökségének 
döntése alapján a Sebők Mihály 
juhtenyésztési díjat az Év Te-
nyésztője részére, ezzel a Szö-
vetség vándordíját huszonötödik 
alkalommal dr. Harangi Sándor, 
hajdúszoboszlói juhtenyésztő kap-
ta az ile de france fajta tenyészté-
sében és bemutatásában kifejtett 
eredményes tevékenységéért. A 
kitüntetett a vándordíj mellett okle-
velet és kosfejjel díszített arany pe-
csétgyűrűt kapott.

ARANYKAMPÓ DÍJ: LUGOSI LÁSZLÓ

SCHANDL JÓZSEF DÍJ: SZŰCS FERENC

ARANYKAMPÓ DÍJ: GYŐRI ZSOLT

A SEBŐK MIHÁLY DÍJ AZ ÉV TENYÉSZTŐJÉNEK: DR. HARANGI SÁNDOR
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A kiállításon a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 24 tenyészete 14 juhfajtát és 2 kecskefajtát mutatott 
be 43 csoportban.

A bíráló bizottság a díjakat a következő tenyésztőknek ítélte oda fajtánként és korcsoportonként.

ELSŐ DÍJAT KAPOTT:

Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló ile de france jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher jerke csoportjáért

Kozmér László, Szajk charollais anya csoportjáért

Lugosi László, Kiskunfélegyháza ile de france jerke csoportjáért

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

Sebők Mihály, Törtel német feketefejű jerke csoportjáért

Stropek László, Böhönye suffolk jerke csoportjáért

Pap Cecília dr., Sümeg magyar parlagi anya csoportjáért

MÁSODIK DÍJAT KAPOTT:

Holló Mátyás, Uszód ile de france jerke és magyar merinó jerke csoportjáért

Kozmér László, Szajk charollais tenyészkos csoportjáért 

Minárovics Máté, Törtel német húsmerinó jerke csoportjáért 

Stropek László, Böhönye landschaf merinó jerke csoportjáért

Varga Imre, Dunavecse német húsmerinó jerke csoportjáért

Veres István, Balmazújváros magyar merinó jerke csoportjáért

Teklovics Ákos, Szentlászló búr növendékbak csoportjáért

HARMADIK DÍJAT KAPOTT:

Bognár Ferenc, Szekszárd magyar merinó jerke csoportjáért

Golf-Szelid Bt., Dunapataj lacaune tenyészkos csoportjáért

Hegedűs István, Baracs ile de france jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher növendékkos csoportjáért

Kaposvári Egyetem suffolk jerke csoportjáért

Lajkó Levente, Üllés fehér suffolk jerke csoportjáért 

Stropek László, Böhönye berrichon du cher jerke és

Illésné Magasföldi Amarill, Németkér magyar parlagi gödölye csoportjáért

FAJTAGYŐZTES JUHOK: 

1 02342 8680 magyar merinó jerke Holló Mátyás, Uszód

1 02342 81095 ile de france jerke Holló Mátyás, Uszód

1 02294 8682 német húsmerinó jerke Varga Imre, Dunavecse

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

LEGSZEBB TENYÉSZKOS LEGSZEBB NŐIVARÚ KECSKE

LEGSZEBB JERKE 

A kiállítás legszebb anyajuha dí-
ját Kozmér László, Szajk 1 01342 
623-as fülszámú charollais anyaju-
ha kapta. 

A kiállítás legszebb tenyészkosa dí-
ját az Ónodi-Szűcs Kft., Balmazújvá-
ros 1 08050 71281-es fülszámú ile de 
france tenyészkosa kapta.

A kiállítás legszebb jerkéje díját 
Holló Mátyás, Uszód 1 02342 
8672-es fülszámú berrichon du 
cher tenyészjerkéje kapta

A kiállítás legszebb nőivarú kecské-
je díját dr. Pap Cecília, Sümeg 7019 
091289-es fülszámú magyar parlagi 
anyakecskéje kapta.

A kiállítás legszebb növendék-
kosa díját Holló Mátyás, Uszód  
1 02342 81245-ös fülszámú ma-
gyar merinó növendékkosa kapta.
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NAGYDÍJ JUHTENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ

MERINÓ FAJTACSOPORT KÜLÖNDÍJ

KÁN DÍJAZOTTAK

HÚS FAJTACSOPORT KÜLÖNDÍJ

A XIII. Kaposvári Állattenyésztési Napok juhtenyész-
tési nagydíját Holló Mátyás uszódi tenyésztő kapta  
3 fajtában bemutatott csoportjaiért.

A Merinó Fajtacsoport különdíját Varga Imre dunave-
csei tenyésztő kapta a bemutatott német húsmerinó 
csoportjáért.

A Tej Fajtacsoport különdíját dr. Pap Cecília sümegi 
tenyésztő kapta a kiállításon bemutatott magyar parlagi 
kecske csoportjáért.

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség juhte-
nyésztési különdíját Kozmér László szajki tenyésztő 
kapta charollais tenyészállataiért. 

A Hús Fajtacsoport különdíját Stropek László bö-
hönyei tenyésztő kapta a kiállításon bemutatott suffolk 
és berrichon du cher csoportjaiért.

Tóth Árpád iparművész, Sárbogárd különdíját – gra-
vírozott „RÉVÉSZ” bicskát – Hegedűs István baracsi 
és Kazinczi István tápiószelei tenyésztőnek ítélte a bí-
rálóbizottság.
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XXVI. SZENT MIHÁLY NAPI FÓRUM 

KAPOSVÁR, 2019. SZEPTEMBER

M eglepő felcímet írt az idei Szent 
Mihály napi juh-, és kecskefóru-

mon elhangzó előadása elé Tarpa-
taki Tamás az Agrárminisztérium 
helyettes államtitkára: A mezőgaz-
daság nem csavargyártás. Mon-
danivalójának lényegét ez teljesen 
lefedi, ugyanis a szakmaközi szer-
vezetek létrehozásának lehetősé-
geiről beszélt, és ilyenek csak a me-
zőgazdaságban alakulhatnak. Ezt a 
lehetőséget az Európai Unió nyújt-
ja az ágazat szereplőinek, sok-sok 
előnnyel, kivételes szabályokkal, 
kár volna nem kihasználni. Tilos vi-
szont az iparban dolgozó termelők, 
kereskedők számára. 

Az ipar kiszámíthatóan műkö-
dik, a befektetések nagy valószínű-
séggel a tervezettnek megfelelően 
megtérülnek, a cél a verseny fenn-
tartása, a fogyasztói árak csökken-
tése. A mezőgazdaságban ezzel 

szemben számtalan kockázati té-
nyező befolyásolja a termék meny-
nyiségét, minőségét, feldolgozha-
tóságát, eladhatóságát. Ezért van 
az, hogy más ágazatokban nem be-
szélhet össze a termelő a lánc töb-
bi szereplőjével. Ezt tiltja az uniós 
szabályzat. A mezőgazdaságban vi-
szont a szakmaközi szervezeteknek 
lehetővé teszik az egyeztetést. Ver-
tikális összefogásról van szó, tagjai 
lehetnek a termelők, a feldolgozók 
és a kereskedők. 

Kialakulása a II. világháború utá-
ni helyzetre vezethető vissza. Ak-
kor a közös agrárpolitikának az volt 
alapvetően a célja, hogy a tagor-
szágok legyenek önellátók minden 
alapvető élelmiszerből a gabonától 
kezdve a húson, tejen, tojáson ke-
resztül a cukorig. Ennek érdekében 
mesterségesen, a nagy termelői 
árakon keresztül támogatták a me-

zőgazdaságot. Ez az ártámogatá-
sos rendszer 1992-ig tartott, akkor 
a jövedelemtámogatás lépett a he-
lyébe. Az élelmiszerkereskedelem-
ben – ugyanúgy, mint más ágaza-
tokban – a piaci ár érvényesült, a 
KAP elvei szerint kompenzálták a 
piaci árból származó jövedelemki-
esést. 

A mindenki termel azt, amit, 
akar, és ahogyan akarja módszer 
veszélyesnek bizonyult, mert piaci 
zavarokhoz vezethetett. Ekkor vált 
esedékessé az ágazati együttmű-
ködés, a vertikális integráció. Az 
első szakmai szervezeteket Fran-
ciaországban, majd Németország-
ban alakították meg annak érde-
kében, hogy ne ad hoc, hanem 
rendszerszerű legyen a termelés. 
A 2004. évi EU csatlakozást köve-
tően Magyarországon is ilyen pá-
lyára állt a mezőgazdaság. Itt az 

FÓRUM
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TARPATAKI TAMÁS

JUHÁSZ PÁL

idő – hangsúlyozta az előadó, hogy 
Magyarországon mindenféle kény-
szer nélkül, saját elhatározásból, a 
jogi kereteket kihasználva létrejöjje-
nek a szakmai szervezetek. A hazai 
részletes szabályozásról 2018-ban 
született törvény. 

A szakmai szervezetet a 3 önálló 
szereplőből legalább 2 hozhatja lét-
re, de a termelők nem maradhatnak 
ki belőle. A másik kettő részvétele 
tehát nem kötelező, de nyilvánvaló-
an az a jó, ha valamennyi szereplő 
benne van. Az EU szabályozás régi-
ókban gondolkodik, és azt mondja 
ki, hogy egy régióban egy szakma-
közi szervezetnek a termelés több-
ségét integrálnia kell. A hazai sza-
bályozás szerint Magyarország egy 
régiónak számít s benne a termelők 
legalább fele tag kell, hogy legyen 
a szervezetben. Egy ágazatban egy 
szerv alakulhat, de átfedések le-
hetségesek. A vetőmagot termelő 
gazda például a gabonatermelők 
szervezetének is tagja lehet. A szak-
maközi szervezet nem végezhet ter-
melő, feldolgozó vagy kereskedel-
mi tevékenységet. 

Az előadó röviden összefoglal-
ta a szervezet legfontosabb céljait: 
ilyen a pici átláthatóság növelése; 
a piaci tendenciák előrejelzése; a 
forgalomba hozatal elősegítése; ex-
portpiacok felkutatása; szabványos 
szerződésminták kidolgozása; ku-
tatás; nyomon követhetőség kihasz-
nálása; minőségjavítás; védjegy-

készítés; promóció; egységes és 
felelős fogyasztási minták előmoz-
dítása, stb. Fontos: a szakmai szer-
vezetnek joga van adatokat gyűjteni 
döntéseikhez. Az uniós versenyjog 
szerint a szervezet nem rögzíthet 
adatot, vagy kvótát, nem torzíthatja 
a versenyt, nem lehet KAP ellenes 
és nem diszkriminálhat. Megállapo-
dásai kötelezővé tehetők azokra, 
akik az ágazaton belül működnek, 
de nem tagjai a szervezetnek. Anya-
gi hozzájárulás is szedhető tőlük, 
miután élvezik a szervezet munkája 
eredményeként kialakult előnyöket. 
A kiterjesztést az ágazati miniszter 
engedélyezheti. 

Jelenleg Magyarországon 9 
szakmaközi szervezet működik. A 
juh-kecske ágazati szervezet meg-
alakulását Nagy István agrárminisz-
ter szorgalmazza. 

A juhászfórumon elnöklő Horn 
Péter akadémikus, az MJKSZ elnö-
ke fontosnak tartotta hozzátenni – 
„mert sokan nem értik” – hogy mi 
az agrártámogatás igazi alapja. A 
II. világháború után élelmiszerhiány 
volt Európában, Hollandia, Anglia, 
Németország, Franciaország lakói 
éheztek. Az élelmiszerhiány eltar-
tott egészen az 50-es évek közepé-
ig. Elhatározták: ez nem fordulhat 
elő többet, ezért támogatják mind 
a mai napig a mezőgazdaságot az 
unióban. 

Az, hogy mennyi tartalék van 
a hazai kis kérődző ágazatban, ki-
derült Juhász Pál előadásából. Az 
MJKSZ tenyésztési alelnöke, a Ka-
pos Ternero Kft. tulajdonosa az ága-
zat piaci lehetőségeiről szólva kitért 
a világ, Európa és Magyarország 
helyzetére is. A világ húsfehérje el-
látásában a juh és kecskehúsnak 5 
százalék részesedése van. Keresleti 
a piac, észszerű dolog lenne felfut-
tatni a termékeket. Ennek azonban 
objektív akadályai vannak. Korlát 
lehet a kereslet átrendeződése. Ez 
történt a világ két legnagyobb juh-
termelő országában, Ausztráliában 
és Új-Zélandon a közelmúltban. 
Mindkét országban drasztikusan 

csökkent a juhállomány, a tejelő 
marha létszám növekedése és ga-
bonatermesztés térhódítása miatt. 
Ugyanígy korlát az urbanizáció, az 
ipartelepek számának növekedése, 
a nemzeti parkok létrehozása, bőví-
tése és a sivatagosodás, ez részben 
összefügg a klímaváltozással. 

A világ juh és kecskehús terme-
lése 17,5 millió tonna évente. Az Eu-
rópai Unióban 850-870 ezer tonna 
volt a termelés az elmúlt 5 évben. 
Magyarországon évente 8 ezer ton-
na juh és kecskehúst állítanak elő. 
Az Európai Unióban a juhhús fo-
gyasztás egy főre vetítve évente 1,7-
1,8 kilogramm, Magyarországon 35 
dekagramm. Az előadó megjegyez-
te, hogy az európai juhhústermelő 
országok sem önellátók, körülbelül 
10 százalékkal kevesebbet termel-
nek, mint amennyit elfogyasztanak. 
Az export-import egyenlegük 20 
százalékosan negatív. 

Az uniós átlagártól drágábban 
adjuk el a jellemzően magyar köny-
nyűbárányt. A piac érdeklődése 
azonban mindinkább a nagy súlyú-
ak felé fordul. Az angol, ír bárányok, 
különösen az őszi időszakban, ami-
kor tömegesen kínálják őket, annyi-
ra leütik az árat, hogy nem vagyunk 
versenytársak, ha minőségben 
azok is lennénk. 

Juhász Pál irracionálisnak ne-
vezte, hogy a bárányok meghatáro-
zó hányadát élve exportáljuk. Egyet-
len piacon, Olaszországban adjuk 
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el a teljes, előállított mennyiség 80 
százalékát. Ez kiszolgáltatottságot 
jelent. Ráadásul egy olyan piacra 
szállítunk, ahol óriási változások zaj-
lottak le az utóbbi években. Meg-
változtak a fogyasztási szokások. A 
ferragosto főleg a fiatalok számára 
már nem azt jelenti, hogy kötele-
zően megvásárolnak legalább egy 
fél bárányt, hanem más ételeket fo-
gyasztanak az ünnepen. Az olasz 
gazdaság egyre nehezebb helyze-
te miatt a lakosság fizetőképessége 
csökken, csakúgy, mint a magyar 
bárányok iránti kereslet. 

Nem tudunk túljutni a kéknyelv 
betegséggel kapcsolatban kialakult 
helyzeten. A monitoring időszak 
alatti vizsgálatszám igazolását a ha-
zai hatóság elmulasztotta bemutatni 
az Európai Uniónak, emiatt prolon-
gálódott az egy éve már kimondha-
tó magyarországi mentesség. Az 
elmaradás kárt okozott. Azokat az 
állatokat, amelyeket nem bizonyítot-
tan mentes országból szállítanak, a 
célországba érkezés után 72 órán 
belül le kell vágni. Ez az EU előírá-
sa. Ennek azonban nem mindegyik 
olasz vágóhíd tud megfelelni, ezál-
tal tovább csökken a kereslet. 

A versenyképesség alapvető pi-
aci elvárása az azonos minőség, az 
egyöntetűség, és a folyamatosság. 
Ennek ismeretében újra kell gon-
dolni a piaci pozícióinkat. Első, és 
legfontosabb a létszámcsökkenés 
megállítása, mert ha tovább folyta-
tódik, elérhet egy olyan mértéket, 
hogy nem lesz árualap, súlytalanná 
válik az ágazat. Megoldást jelenthet 
a juhszövetség által régóta szorgal-
mazott jerketámogatás. A minőségi 
jerkék beállítása javítaná a termelés 
hatékonyságát, a termék minősé-
gét. 

Nagy tartalékok vannak a bel-
ső fogyasztás növelésében. Ezáltal 
nőne a termelői biztonság, enyhíte-
né kiszolgáltatottságinkat., lehetővé 
válna a piaci ár alku. A cél érdeké-
ben 5 százalékosra kellene csök-
kenteni a juhhús áfáját, reklámozni 
a terméket, és komoly marketing 

munka árán az áruházláncokban 
értékesíteni. Új piacokat is szük-
séges felderíteni. Látványos, gyors 
javulás érhető el a vágóállatok mi-
nőségében a végtermék előállító 
keresztezések alkalmazásával, az 
egyöntetűség és a nagy súlygyara-
podás érdekében. Ezt a célt szol-
gálná a juhtelepi technológiák kor-
szerűsítése. 

Jobban ki kellene használni kör-
nyezeti adottságainkat, azt, hogy a 
magyar flóra lehetővé teszi külön-
leges minőségű vágóbárányok elő-
állítását. Juhász Pál francia példát 
említett a különleges minőségre: 
Normandia és Bretagne tengerparti 
szikes mocsaras legelőin – a Mont 
Saint-Michel árnyékában – suffolk 
juhok legelnek, és az ottani gaz-
dák olyan márkázott, különleges 
minőségű bárányokat („agneau de 
pré-salé”) kínálnak, amelyek ára ve-
tekszik a kobe marhahús árával. 

Az afrikai sertéspestis átrajzol-
hatja a világ húspiacát, a Brexit 
pedig jelentős hatást válthat ki az 
európai és a hazai piacon. A sertés-
pestis hatalmas károkat okozott Kí-
nában, ezért jelentős mennyiségű 
importra szorul valamennyi húsból, 
így juh- és kecskehúsból is. Ha a 
britek megállapodás nélkül lépnek 
ki az unióból (lapzártakor ez még 
nem dőlt el), a vámok miatt nehe-
zedik a bárányexportjuk is, így ha-
talmas árualap maradhat a szigetor-
szágon belül…

Nem az állami támogatások-
ban kell bíznunk, hanem önma-
gunkban. Ezzel a gondolattal kezd-
te előadását dr. Nagy László, az 
MJKSZ tenyésztési főmérnöke. Ezt 
mutatja, hogy a hazai juhállomány 
a növekvő támogatás ellenére is 
csökkent az elmúlt években. A ter-
melés eredményességét javító lehe-
tőségek között – ez volt az előadás 
témája – legfontosabb a hatékony-
ság, a költség-jövedelem viszonyok 
stabilitása. Ennek eszközei számba 
véve azt gondolhatnánk, ha csak a 
felében érnének el a juhászok átütő 
sikereket, máris növekedne az állo-

mány, biztonságossá válna a juhtar-
tás. 

Sok a nyilvántartott juhfajta az 
ágazatban. Közülük csak olyanok-
ra van szükség, amelyekkel lehető-
vé válik az igények kielégítése, az 
egységesítés. A tartástechnológiá-
nak megfelelő fajtát célszerű alkal-
mazni. Az eredményességet javító 
lehetőségek között kulcsszerep jut 
a juhásznak. Hiba, hogy ma nincs 
Magyarországon juhászképzés. A 
munkaerőre fordított költség az el-
múlt 15 évben csaknem meghá-
romszorozódott, 150 ezer forintról 
450 ezerre emelkedett 2017-re. Ma 
már nehéz olyan juhászt kapni, aki 
ért is a kiskérődzőkhöz. Emiatt is 
a pásztoros legeltetés a következő 
évtizedekben csökken, a legelőker-
teké a jövő, elterjedésükhöz azon-
ban vagyonvédelmi intézkedésekre 
van szükség. 

Az ágazat eddigi eredményei 
szerény technológiai színvonal mel-
lett születtek meg. Most potenciális 
lehetőségek vannak a fejlesztés-
ben, és ezek bizakodásra adnak 
okot, hangsúlyozta az előadó. A na-
turális mutatók javítása közül kettőt 
emelt ki: a nagyobb bárányszaporu-
latot és az üresen álló anyák selej-
tezését. Ha 1.3 – 1.4 báránynál ke-
vesebb jut évente egy anyajuhra, a 
termelés – támogatás nélkül – nem 
lesz gazdaságos. A leggazdaságta-
lanabb dolog a meddő anyák tartá-
sa, ezek kiselejtezendők. 

A tenyésztési főmérnök egy-
szerűbb biotechnológiai eljárások 
alkalmazását javasolja a juhászat-
ban. Ilyen a mesterséges terméke-
nyítés és az ivarzás szinkronizálás. 
Emellett fontosnak tartja az értéke-
sítési lánc rövidítését, szakmaközi 
szervezet létrehozását, a saját – és 
nem bérelt – legelőn való juhászko-
dást, a telepi infrastruktúra javítását, 
a juhhús áfájának csökkentését, a 
hozzáadott érték növelését, stb. De 
a legfontosabb: az eredményesség 
kulcsa nem a támogatásokban, ha-
nem a tenyésztők kezében van!

(Gyulai György)
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79. OMÉK (ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI  
KIÁLLÍTÁS)

 BUDAPEST, 2019. SZEPTEMBER 25-29. 

2019. évi 79. OMÉK tenyészállat 
kiállítása az Agrárminisztérium új 

koncepcióját figyelembevéve került 
megrendezésre. Az új koncepci-
ót a Szövetség kiállítási szabályza-
ta a következőképpen fogalmazta 
meg: „Az OMÉK az ágazat bemu-
tatkozására ad lehetőséget, ennek 
megfelelően fajtánként egy-egy te-
nyészállat csoport bemutatása tör-
ténik bírálat és díjazás nélkül. Az 
OMÉK-ra a tenyészállatokat azok a 
tenyésztők nevezhetik, akik a regio-
nális kiállításokon rendszeresen ki-
állítanak és ott eredményeket érnek 
el. A tenyészállat bemutatón kívül 
az ágazat teljes körű bemutatására 
kell törekedni. A célközönség dön-

tően a hazai lakosság, ezen belül a 
felnövekvő nemzedék, illetve a ha-
zai és külföldi szakemberek.” Ezzel 
a Farmer-Expo és a Kaposvári Ál-
lattenyésztési Napok regionális te-
nyészállat kiállítása visszakapta régi 
rangját az OMÉK megrendezésé-
nek évében is.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség 2019. júniu-
sában levélben tájékoztatta a te-
nyésztőket a 2019 évi 79. OMÉK 
megrendezéséről, a kiállításon be-
mutatandó tenyészállatok létszá-
máról és a kiállítás fő üzenetéről. 
A tenyésztőknek 2019. július 15-ig 
volt lehetőségük jelentkezni a kiál-
lításra és a kiállítani kívánt állatok 

azonosítóinak megadására. Ezzel 
egyidejűleg elkezdődött az állatok 
kiállításra való felkészítése, elkülöní-
tett tartása, a felvezethetőségre való 
idomítás.

A Szövetség Elnöksége há-
romfős szemlebizottságot hozott 
létre, akik 2019. augusztus 15-ig 
megtekintették a javasolt egyede-
ket és kiválasztották a kiállításra 
szállítandó csoportokat és tartalék 
csoportokat. 

A Szövetség szerződést kötött 
minden tenyésztővel az állatok elő-
készítésére, a kiállítás helyszínére 
történő szállításáról és a kiállítás vé-
gét követő elszállításáról.

A kiállítás sikeres lebonyolításá-

KECSKEFOGAT
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ÁLLATFELVEZETÉS

hoz összeállítottuk a kiállítási boksz-
beosztást, a kiállított egyedek ada-
tait és a kiállítók listáját. A MÁSz 
részére az előírt formában, a kijelölt 
állatok tenyésztési adatait tartalma-
zó listát az élőállat-katalógus elké-
szítéséhez megadtuk.

Szeptember 25-én került sor az 
állatok beszállítására és a kiállítási 
bokszokban - előzetes terv szerint - 
történő elhelyezésére. 

A 79. OMÉK juh- és kecskete-
nyészállat kiállítására a korábban 
megismert koncepció alapján a leg-
népszerűbb fajták bemutatására 
törekedtünk. Változatosan elhelye-
zett, a laikus látogatók érdeklődé-
sét is fenntartó sorrendben mutat-
tuk be a 20 juh- és 5 kecske fajtát 
29 tenyésztő tenyészetéből. 32 cso-
portban, 128 egyedet állítottunk ki. 
Ezzel megfelelő keresztmetszetet 
adtunk a Magyarországon tenyész-
tett juh- és kecskefajtákról. A bemu-
tatott fajták legszebb egyedeinek 
kiállítására törekedtünk. A kiállított 
egyedek szelídek voltak, tűrték a si-
mogatást és elegendő egyed felve-
zethető volt, így a látogatók között 
mozgathatók voltak.

A megtervezett és felhelyezett 
fejtáblák újszerűsége népszerű volt 
a látogatók körében, a laikus szá-
mára érdekességgel szolgált az 

adott fajtáról, míg a szakemberek 
számára pedig elegendő informáci-
ót tartalmazott. 

A fajták bemutatása mellett, a 
fejési bemutatóhoz 12 lacaune 
anyajuhot és 6 alpesi anyakecs-
két is elhelyeztünk a kiállítótérben. 
Továbbá elsősorban a gyermekek 
szórakoztatása céljából, úgy neve-
zett ugrálóvárban mutattunk be 12 
kecskét és 2 juhot. Ezeket az egye-
deket simogatni és etetni lehetett.

A kiállítás idején minden nap a 

programszerinti időben 1-1 óra idő-
tartamban az ágazatot bemutató 
programot tartottunk. A tenyész-
tők és kollégáink ez alkalommal 
felvezették a legelterjedtebb fajták 
egyedeit és kecskefogattal szóra-
koztattuk a látogatókat. Az infor-
mációkkal interaktív módszerekkel 
igyekeztünk a városi lakosságot mi-
nél közelebb hozni a juh- és kecs-
keágazathoz. Bemutattuk a gyapjú 
termékeket és ismertettük azok ki-
váló tulajdonságait. Kóstoltatáson 

FEJÉSI BEMUTATÓ
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ÁGAZATI BEMUTATÓ SAJTKÉSZÍTÉSI BEMUTATÓ

keresztül ismertettük meg az ága-
zat hús-, és tejtermékeit, valamint 
sajtkészítési bemutatót tartottunk, 
amely kapcsán a friss terméket is 
elkóstoltattuk, nagy érdeklődés 
mellett. 

A kiállítás minden napján, 16.30-
17.30 között fejési bemutatót tar-
tottunk, sok érdeklődő figyelme 
mellett. A fejés ideje alatt juh- és 
kecsketej kóstoltatással népszerűsí-
tettük a juh- és kecsketejfogyasztást.

A juhágazat megismertetését 
színesítette a gyapjúfeldolgozás 
bemutatása és a gyapjú sokrétű 
felhasználásából ízelítőt adó kiállí-
tótér is. Sok látogató próbálta ki az 

egyes fogásokat, kapcsolódott bele 
az egyszerű feldolgozási folyama-
tokba.

A szövetség standján folyama-
tos kóstoltatást tartottunk, frissen 
fejt juh- és kecsketejet, juh- és 
kecskesajtokat, bárányhúsból ké-
szített burgert lehetett megízlelni, 
és információt szerezni a tejtermé-
kek előállítóitól, illetve munkatársa-
inktól. A kiállítás ideje alatt mintegy 
4000 adag bárányburgert, mintegy 
80-80 liter juh- és kecsketejet, illet-
ve, érdeklődés szerint napi közel 
60 kilogramm juh- és kecskesajtot, 
túrót kóstoltattunk a látogatókkal. 
Emellett „Birkacsárda” is műkö-

dött a kiállítási pavilon mellett, ahol 
bárki ehetett egy birkapörköltet, bá-
ránygyrost vagy bárányburgert.

Az ágazat szempontjából jelen-
tős eseménynek adott helyet a ren-
dezvény. 2019. szeptember 27-én 
a kiállítási pavilonban megalakult a 
Juh és Kecske Ágazatért Egyesü-
let. Az alapítótagok (Bátor Árpád, 
ifj. Csomai Géza, Holló Mátyás, Já-
vor Bence, Juhász Pál, Kálló Gábor, 
Kiss György, Kocsis Mihály, Kovács 
Imre, Kőszeghy Ádám, Mazák Ist-
ván, Ménesi Tamás, dr. Mező-szent-
györgyi Dávid, Minárovics Máté, 
dr. Monori István, Nagy József Ró-
bert, dr. Oláh János) az egyesület 

BÁRÁNYBURGER KÓSTOLTATÁS „BIRKACSÁRDA”
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A JUH ÉS KECSKE ÁGAZATÉRT EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI

elnökévé dr. Mezőszentgyörgyi Dá-
vidot választották. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara, a Juh Ter-
méktanács és a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség 2019. 
júliusában munkacsoportot állított 
fel egy szakmaközi szervezet lét-
rehozására. A munkacsoport tag-

jai (Bögréné Bodrogi Gabriella, ifj. 
Csomai Géza, dr. Jávor András és 
dr. Mezőszentgyörgyi Dávid) kezde-
ményezték az új egyesület megala-
kítását, amely alapja lesz az ága-
zat szakmaközi szervezetének, a 
szükséges jogszabályi feltételek ki-
alakítását követően.

Úgy érezzük a kiállítás betöltöt-
te új hivatását: a kiskérődző fajták 
bemutatását a fajták kiváló egyede-
inek kiállításával, a juh- és kecske-
termékek megismertetését és meg-
kedveltetését és a juhok, kecskék 
környezetre gyakorolt kedvező ha-
tásának bemutatását.

ÁLLATSIMOGATÓ TENYÉSZÁLLAT KIÁLLÍTÁS
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IN MEMORIAM 
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SEBŐK MIHÁLY (1947–2018) 

1947-ben született Törtelen egy 
parasztcsalád 10. gyermekeként, 

az általános iskolát is itt végezte. Az 
általános iskola elvégzése után, ta-
nulmányait nem tudta folytatni, mi-
vel édesapja súlyos betegségben 
szenvedett. Egy évig a Törteli Arany-
kalász (később Dózsa) szövetkezet-
ben fizikai munkát végzett a juhága-
zatban. A Szövetkezet vezetése 
felismerte a szakma iránti szerete-
tét, ezért a Ceglédi Mezőgazdasá-
gi Iskola ösztöndíjas tanulója lett, 
ahol mezőgazdasági technikumot 
végzett és érettségit szerzett. A ta-
nulmányai befejezése után a Szö-
vetkezetben kezdett dolgozni, mint 
juhtenyésztési ágazatvezető. 1967-
ben Debrecen Pallagpusztán juh 
mesterséges termékenyítő végzett-
séget és juh szaporodásbiológiai 
szakvizsgát szerzett. 1968-ban szin-
tén Pallagpusztán juh gépi fejő tan-
folyamot is elvégezte. 

A Szövetkezet juhállományát 
1969-től törzskönyvi ellenőrzés alá 
vonatta, melynek eredményeként 
1973-ban törzstenyészetté nyilvá-
nították. 1975-ben a mezőgazda-
sági kiállításon részt vett a szövet-
kezet juhállományával és 2 első, 1 
harmadik, valamint a legszebb kos 
díjat nyerte el. A szövetkezeti juhte-
nyésztés fejlesztésében nagy sze-
repet vállalt, mivel a 1980-as évek 
elejére 2500 anyajuhra növelte az 
állományt. Az 1980-as OMÉK-on 
1 első és 2 második díjat kapott a 
szövetkezet juhaival.  Szintén eb-
ben az évben a munkáját a mező-
gazdasági minisztérium TOT díjjal 
jutalmazta. 1983-ban részt vett a 
juh embrió átültetési programban, 
melyet az Üllői tesztállomással kö-
zösen végzett. Több évtizede mes-
terséges termékenyítést végez te-
nyészetében, közreműködik az 
állatorvostan-hallgatók gyakorlati 
képzésében. 1985-ben az Orszá-
gos Mezőgazdasági kiállításon be-

mutatott tenyészállataiért, tenyész-
tési nagydíjat vehetett át. 1991-ben 
a Magyar Juhtenyésztő Szövetség 
alapító tagja volt, és kezdettől fogva 
a Szövetség elnökségi tagja. 1993. 
óta szervezi a Magyar Juhtenyész-
tő Szövetség a tenyészállat kiállítá-
sokat, azóta magántenyésztőként 
minden kiállításon részt vett tenyé-
szállataival. 1996-ban az OMÉK 
nagydíjasa lett, ebben az évben a 
Juhtenyésztő Szövetség Schandl 
József díjjal tüntette ki. 1997-ben 
„Az év juhtenyésztője” díjjal ismer-
ték el munkáját. Juhállománya 3 
fajtából tevődik össze: magyar me-
rinó, német húsmerinó és német fe-
ketefejű húsjuh. 2002-ben családi 
gazdaságot alapított 9 fővel. A csa-
lád támogatását mindig érezhette 
munkája során. 2012-ben az Alföl-
di Állattenyésztési napokon adták 
át számára az Id. Tóth Imre díjat a  
törzskönyvezés területén végzett 
tevékenységéért, ugyanebben az 
évben a Farmer Expo-n a kiállí-
tás juhtenyésztési nagydíjasa lett. 

2013-ban a Magyar Juh- és Kecs-
ketenyésztő Szövetség bemutató 
mintateleppé nyilvánította a gaz-
daságát. 2015-ben az OMÉK-on 
bemutatott tenyészállataiért Juhte-
nyésztési és Állattenyésztési Nagy-
díjat kapott. 2016-ban a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 
második alkalommal jutalmazta „Az 
év tenyésztője” díjjal. 42 éves kiál-
lítói pályafutása során 22 nagydí-
jat és számtalan helyezést nyert el. 
2017-ben megkapta az Életfa em-
lékplakett bronz fokozatát, 2018-
ban a Pest Megyei Közgyűlés az 
„Év gazdálkodója díj”-jal tüntette ki. 
Boldog családban élt, fia a családi 
gazdaságban mezőgazdász, lánya 
Cegléden főnővér. Unokái neveté-
se és a juhok szeretete éltette.

„Misi bácsi” a magyarországi 
juhtenyésztés meghatározó, ikoni-
kus alakja, életének 72. évében ha-
gyott itt bennünket. Nagyon fog hi-
ányozni.

SEBŐK MIHÁLY (1947–2018)
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DR. PÁSZTHY GYÖRGY (1947–2018) 

Pászthy György 1947. augusztus 
11-én született Szombathelyen 

gyermekgyógyász főorvos édes-
apja és nyelvtanár édesanyja első-
szülött gyermekeként. Zsuzsanna 
húga, külkereskedő.

Általános iskolai és gimnáziumi 
tanulmányait szülővárosában vé-
gezte. A méltán híres Nagy Lajos 
gimnáziumban kitűnő érdemjegy-
gyel érettségizett, majd sikeresen 
felvételizett a keszthelyi Agrártudo-
mányi Egyetemre, ahol agrármér-
nöki diplomát szerzett.

Friss diplomásként került az 
akkori mezőgazdasági „nagyhata-
lomba”, Bábolnára, ahol az akko-
ri bábolnai iskola minden szintjét 
megismerte és kijárta. Itt 1970-1984 
között dolgozott. Kimagasló szerve-
ző és szakmai munkáját fémjelezte 
a nevéhez fűződő TETRA sertés-
hús-termelési program kidolgozása 
és irányítása, amiért 1978-ban álla-
mi kitüntetést kapott.

Doktori disszertációját a ser-
téstenyésztésben végzett geneti-
kai kutatásaiból írta 1980-ban. Ezt 
követően a kombinát főgenetiku-
sának nevezték ki, ahol a sertéste-
nyésztésen túl, a juh-, a kecske- és 
a kutyatenyésztési programjait ve-
zette. Fáradhatatlan munkabírását 
és -tempóját jól szemlélteti, hogy a 
bábolna környéki telephelyek mel-
lett a borsod-abaúj-zemplén megyei 
Szendrőn kialakított telephelyeken 
is teljes emberként végezte kutatá-
sait és kísérleteit.

Három gyermeke született, Or-
solya és az ikrek Bence és Ákos.

1984-ben újabb állomás követ-
kezett be életében, Dr. Horn Péter 
akadémikustól meghívást kapott 
az akkori kaposvári mezőgazdasá-
gi főiskola juh- és kecsketenyészté-
si kutatócsoportjának vezetésére,  
társnemesítője volt az OVISHYB ál-
lamilag elismert juhfajtáknak.

Az itteni munkája eredménye-

ként a nevéhez fűződik a Booroola 
program, a Suffolk és a Texel fajták 
magyarországi importja és hazai te-
nyésztésének elindítása, a Pannon 
húsjuh szintetikus hibrid (PH’94) ki-
alakítása, a juhok intrauterin termé-
kenyítésének gyakorlati bevezetése 
Európában elsőként. Olyan integrá-
ciók kialakításában munkálkodott 
a mezőgazdasági nagyüzemekkel, 
ahol a kutatás és gyakorlat „kéz a 
kézben járt”, mint például - a tel-
jesség igénye nélkül - a siófoki ter-
melőszövetkezettel, az Ovis-Coop 
egyesülettel, a püspökladányi Ter-
mál szövetkezettel, a lajoskomáro-
mi Győzelem tsz-szel, a szentlászlói 
és a nagybárkány tsz-szel. Elvitatha-
tatlan érdemei voltak a SióFolk hib-
rid kialakításában is.

Ritkán érték kudarcok, de azo-
kat jellegzetes nevetésével és hun-
cut mosolyával könnyedén ugrot-
ta át. Nagy formátumú ötletgyáros 
volt, őszinte optimizmusa példa-
értékű volt. Örökösen járt az agya, 
kifogyhatatlan energiáit környe-

zetének is önzetlenül átadta, de a 
szakma iránti alázatot meg is köve-
telte tőlük. Erős kapcsolatot épített 
ki - elsősorban - a német nyelvterü-
leten, osztrák és német kutatóköz-
pontokkal és nemzetközi szaktekin-
télyekkel, többek között Wassmuth 
professzorral.

Munkabírását és a szakmá-
ba vetett hitét jelzi, hogy rengeteg 
munkája mellett szentbalázsi birto-
kán saját gazdaságot is vezetett.

1990-ben megbízást kapott Dr. 
Horn Pétertől a Kaposvári Egyetem 
Diagnosztikai Központjának vezeté-
sére, melynek egyik alapítója volt. 
Irányítása alatt az állattenyésztés 
szelekciójában bevezetésre került 
a CT alkalmazása, s a világon első-
ként kettős hasznosítással a humán 
és állatkutatások területén és azok 
diagnosztikájában. Kutatócsapata 
a haszonállatok in vivo testösszeté-
tel megállapításában nemzetközi si-
kereket ért el.

Ötletgazdája és fő szervező-
je volt a Kaposváron 1993. évtől 

DR. PÁSZTHY GYÖRGY (1947–2018)
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megszervezésre kerülő Szent Mi-
hály Napi Juhtenyésztési Fórum-
nak, mely megalapozta a Kaposvári 
Egyetem Állattenyésztési Kiállítása-
it.

Aztán ismét egy fordulattal élet-
pályája visszavitte Bábolnára, ahol 
a Seghers hibrid magyarországi 
igazgatói feladatát látta el 1995-től 
2001-ig.

2001-től, 2011-es nyugdíjba vo-
nulásáig sertéstenyésztést oktatott 

magyar és német nyelven a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Mező-
gazdasági és Élelmiszer-tudományi 
Karán, Mosonmagyaróváron. Szá-
mos publikációja, könyve, tanköny-
ve, egyetemi jegyzete jelent meg, 
elsősorban sertéstenyésztés téma-
körben.

A juhtenyésztésben nyújtott elé-
vülhetetlen érdemeiért, a bábolnai 
Tetra juh kialakításáért, 2013-ban a 
Magyar Állattenyésztők Szövetsége 

és a Magyar Juhtenyésztők Szövet-
sége Schandl József díjjal tüntették 
ki.

Együttérző, megértő, szívből 
megbocsátó ember, jó társ, őszinte 
kolléga volt. Szerette a zenét, az éle-
tet, mint ahogy az általa oly nagyra-
becsült Elvis Presley tette.

Hálát adunk, hogy ismerhettük 
és kollégánknak tudhattuk! Hiá-
nyozni fog a személyisége!

Nyugodjék békében!
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DR. FÉSÜS LÁSZLÓ (1939–2019)

1939. június 6-án született a Bé-
kés megyei Szeghalmon. Már 

korán eldöntötte, hogy édesapja, 
néhai Dr. Fésüs Géza állatorvos hi-
vatását választja, ill. folytatja. 1957- 
ben érettségizett, és még abban 
az évben felvételt nyert az Állat-
orvostudományi Főiskolára. Állat-
orvos-doktori oklevelét 1962-ben 
szerezte meg.

Első munkahelye az Országos 
Mesterséges Termékenyítési Köz-
pont volt, ahol az Immungeneti-
kai Osztályon töltötte gyakornoki 
éveit. Ezt követően az Állatorvos-
tudományi Egyetemre került az 
Állattenyésztéstani, majd a Takar-
mányozástani Tanszéken működő 
Vércsoport Laboratóriumba, ahol 
1971-ig dolgozott.

1965-től sertés immunoge-
netikai és biokémiai polimorfiz-
mus-vizsgálatokkal foglalkozott, 
1967-től pedig a juh biokémiai poli-
morfizmusok kutatásával. 1971-től 
nyugdíjba vonulásáig Hercegha-
lomban dolgozott az Állattenyész-
tési és Takarmányozási Kutatóin-
tézetben, 1992-től főigazgatóként. 
1973-ban elnyerte az

„Állatorvostudomány kandidá-
tusa” tudományos fokozatot, majd 
1988-ban megszerezte az „Állator-
vostudomány doktora” címet.

Nemzetközi szintű tudomá-
nyos eredményeket a háziállatok 
immunogenetikai és biokémiai ku-
tatása terén ért el. Később megte-
remtette a molekuláris genetikai 
markervizsgálatok és a markersze-
lekció végzésének feltételeit, majd 
-a hazai állattenyésztés fejlődését 
segítő vizsgálatokkal- országos 
méretű szelekciós programokban 
vett részt.

1967 óta tagja volt a Nemzet-
közi Állatgenetikai Társaságnak 
(ISAG), ahol több tisztséget is be-
töltött.

Az Európai Állattenyésztők Szö-
vetségének (EAAP) munkájában 
1975 óta vett részt, ahol a geneti-
kai bizottság titkári feladatait látta 
el.

Három cikluson át a Magyar 
Juhtenyésztő Szövetségnek, egy 
cikluson keresztül pedig a Magyar 
Állattenyésztők Szövetségének 
volt az elnöke. Emellett két ciklu-
son át a Merinó Világszövetség 
egyik alelnöke volt.

Közel tíz éven át az Állatte-
nyésztés és Takarmányozás c. tu-
dományos folyóirat főszerkesztői 
feladatait is ellátta.

A Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen 1995-ben habilitált és 
még abban az évben egyetemi ma-
gántanár címet kapott. 1999-ben 
elnyerte a Széchenyi Professzori 
Ösztöndíjat. Kutatási eredményeit 
három agrárfakultáson is hasznosí-
totta a graduális, posztgraduális és 
PhD képzésben. Oktatói tevékeny-
sége elismeréseként 2002-ben a 

Veszprémi Egyetem Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Karán 
Doctor Honoris Causa elismerés-
ben részesült.

Szakmai közéleti tevékenysége 
elismeréseként Újhelyi Imre díjban 
(2003), tudományos életműve elis-
meréseként pedig a Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikereszt-
je kitüntetésben részesült (2009). 
Később, 2012-ben a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnökétől át-
vehette az Eötvös József Koszorút. 
Oktatói, kutatói és tenyésztőszer-
vezeteknél végzett munkáját Horn 
Artúr-díjjal (2009), ill. Magyar Állat-
tenyésztésért díjjal (2012) ismerték 
el.

Idén márciusban Életfa Emlék-
plakett Ezüst Fokozata kitüntetést 
vehetett át az agrárminisztertől.

Sokunk példaképe életének 
80. évében, hosszan tartó, méltó-
sággal viselt betegség után távo-
zott közülünk. Nyugodjék béké-
ben.

DR. FÉSÜS LÁSZLÓ (1939–2019)
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Június 16-án életének hetvennyol-
cadik évében itt hagyott bennün-

ket dr. Gergátz Elemér aranydip-
lomás állatorvos, egyetemi tanár, 
a hazai biotechnológia megterem-
tője, volt miniszter. Pályáját a mes-
terséges termékenyítő hálózatban 
kezdte. A minisztériumi idők kivéte-
lével eredeti szakmájához hűséges 
maradt mint, egy jól képzett, jókezű 
gyakorlati szaporodásbiológus.

Gergátz Elemér a világégés kö-
zepén 1942. május 6-án Rábatamá-
siban született, kétkezi gazdálkodó 
kisjövedelmű földműves családban. 
Édesapja csaknem három éves ha-
difogsága alatt a háromgyerekes 
család ellátása az édesanyának ko-
moly gondot okozott.

Általános iskoláit szülőföldjén 
végezte, tanárai a színjeles diá-
kot továbbtanulásra ösztönözték, 
így 1956-ban felvételt nyert a győri 
Bencés Gimnáziumba. Az itt töltött 
évek és a paptanárok vértezték fel 
azzal a hittel, életszemlélettel erköl-
csi tartással, amelyből élete során 
merítkezhetett.

A kitűnő érettségi bizonyítvány 
és a jól sikerült felvételije sem jelent-
hetett egyenes utat az Állatorvosi 
Főiskolára, a felekezeti gimnázium 
stigmája megálljt parancsolt. Így egy 
évre elment dolgozni a Magyarke-
resztúri Mesterséges Termékenyítő 
Főállomásra, volt helyettes inszemi-
nátor, ondóvevő technikus, raktá-
ros és laboráns megismerve e szép 
szakmának sajátos építőköveit.

A következő felvételi 1961-ben 
már sikert hozott bekerült a Főis-
kolára, ahol eminens hallgatóként 
abszolválva a stúdiumokat, 1966-
ban summa cum laude állatorvos 
doktor lett. Végzés után rögtön visz-
szatért a mesterséges termékenyí-
tő főállomás kötelékébe, most már 
mint laborvezető és szaporodásbio-
lógus.

Az évek során a bikatartás regio-

nális központokba koncentrálódott, 
így a fiatal állatorvos figyelme a juh 
mesterséges termékenyítés és a 
központosított kantelepi rendszer-
ben folytatott sertés termékenyítés 
irányába fordult. Az intézményhá-
lózat át- és átszervezései mindany-
nyiunk feje felett zajlottak, Elemér 
a Nyugatdunántúli Mesterséges 
Termékenyítő Főállomás szaporo-
dásbiológiai osztályvezetőjévé vált, 
felügyelete alá a három megyében 
13 szakállatorvos és 45-50 üzemi 
és körjáratos inszeminátor tartozott, 
több üzemben bevezetve a szapo-
rodásbiológiai gondozást.

1978-1980 között szaporodás-
biológus szakállatorvos másoddip-
lomát szerez, és felismeri új irány-
ként az állattenyésztési biotechnika 
kihívásait. Egyre szorosabb a kap-
csolata a Mosonmagyaróvári Főis-
kolával és a városban létrehozza az 
ország első biotechnológiai állomá-
sát. A juhokon végzett embrióátül-
tetés, a mikrosebészi módszerek-
kel végrehajtott embriófelezések, 

majd a transzgénikus juh-kecske 
hibrid már kutatóként is országos 
hírnevet eredményeznek. A veteri-
ner szakmában is elismert teljesít-
ménye egy import lacaune juhállo-
mány un. Morell féle betegségtől 
mentesítése embrióátültetéssel. (a 
megmentett populáció utódai a mai 
napig termelnek).

1991-ben Antall József föld-
művelésügyi miniszternek kéri fel. 
A mezőgazdaság szempontjából 
ezek kritikus sorsfordító évek, tej-
piaci válság, birtokviszonyok átala-
kulása, kárpótlás, a feldolgozó ipar 
megrendülése.  Miniszter úr a 
szakigazgatás új struktúráinak ki-
építésén munkálkodik országos 
jogkörökkel felruházva az OMMI-t, 
egy centrális állattenyésztési ható-
ság feladatkörére teszi alkalmassá. 
A tárcánál és háttérintézményénél 
folyik az állattenyésztési törvény ko-
difikálása, amelyet az Országgyű-
lés minisztersége utolsó éve végén 
1993-ban fogad el, s amely negyed-
századon át a – gyakorlatilag nap-
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jainkig – a tenyésztésszervezés zsi- 
nórmértéke.

Ezekben az években alakul-
nak és erősödnek egy új tenyész-
tés szervezési struktúra építőkövei 
a tenyésztő szervezetek, tenyésztő 
vállakozások, állatfaji szövetségek, 
létrejön a nemzeti mesterséges ter-
mékenyítő ipar reprezentánsa, az 
Országos Mesterséges Terméke-
nyítő Rt. és az ivadékvizsgálatokat 
állami kézben tartó Állattenyésztési 
Teljesítményvizsgáló Kft.

Az eredeti hivatástól miniszter-
sége idején sem távolodik el, siker-
rel védi meg szaporodásbiológiai, 
biotechnológiai témában írt kandi-
dátusi disszertációját, és több kollé-
ga nemzetközi tudományos és ok-
tatói karrierjét is egyengeti.

1993-ban visszatér Mosonma-
gyaróvárra, vezeti a Biotechnikai 
Állomást, amely az EU csatlakozás 
után juh és kecske embrióátültetés-
re közösségi akkreditációt is meg-
szerez, és kiteljesül oktató és kuta-
tó munkája a gazdászképzésben 
már egyetemi rangot kapott felső-
fokú tanintézetben, ahol tanszék-
vezető egyetemi docensként sza-

porodásbiológiát és biotechnikát 
ad elő. 1993 tavaszán az általa ve-
zetett munkacsoport OTKA-pályá-
zatot nyert el, melynek keretében 
– sikeres klónozási kísérletet folytat-
va – megszületett az első klónozott 
bárány a Biotechnikai Állomáson. 
Ezzel a magyar állat-biotechnológi-
ai kutatás világszinten is dobogós 
helyre került. Vezetésével a Bio-
technikai Állomás – speciális hely-
zetéből adódóan – az első magyar-
országi akkreditált juh- és kecske 
mesterséges termékenyítő és emb-
riológiai állomás, jelentős kutatási 
és gyakorlati eredményekkel bír. 
1986-tól kezdett el foglalkozni kos- 
és kecskesperma tartósítással, és 
új termékenyítés technológia (cer-
viko-uterinális) kidolgozásával és a 
szuperovuláltatást követő embrió-
termeltetéssel is.

Nem csak gazdászokat, insze-
minátorokat is képez, kutatásairól 
előadásokat tart, a juhtenyésztés 
számos kérdésében foglal állást.

A NYME Biotechnológiai Állo-
másán később a Pharmagene Kft-
ben a lacaune fajta tenyésztésével 
foglalkozik. Tenyésztőként is szá-

mos elismerésben részesül, a Ma-
gyar Juh- és Kecsketenyésztő Szö-
vetség (amelynek elnökségi tagja 
volt) Schandl József díjat adomá-
nyozott részére - a juhtenyésztés 
területén elért kiemelkedő tevé-
kenységéért; a Minisztérium Újhelyi 
díjban részesítette - iskolateremtő 
egyetemi oktatói munkájáért, a la-
caune juhfajta genetikai anyagának 
megmentéséért, a fajta honosításá-
ért; az államtól a Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztjét kapta – 
példaértékű hivatástudattal végzett 
szakmai munkájáért, tudományos 
eredményeiért

Gergátz Elemérnek a Gondvise-
lő sajátos életutat jelölt ki, a szinte 
mélyszegénységből feltörekvő pa-
rasztgyerekből elsőgenerációs dip-
lomás, jónevű tenyésztő, élete egy 
szakaszában államfőkkel tárgyaló 
excellenciás úr lett, de ha bármi-
kor megkérdezték mi ő, azt felelte, 
hogy állatorvos.

Emlékét kegyelettel megőrzi az 
óvári gazdászok családja, az általa 
kinevelt gazdász generációk, az ál-
lattenyésztő és állatorvos társada-
lom.
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A magyarországi tenyésztés, te-
nyésztés-szervezés kiemelkedő 

egyénisége munkásságát a XX. szá-
zad második felében fejtette ki, és 
a XXI. században is folyamatosan, 
nagy érdeklődéssel követte nyomon 
korábbi szakmai területének változá-
sait, alakulását.

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy dr. Bíró István mezőgazdasági 
mérnök 2019. augusztus 7-én, éle-
tének 89. évében elhunyt.

Életét a múlt század sorsfordí-
tó, háborút sem nélkülöző, küzdel-
mekkel teli évek, évtizedek alakítot-
ták és formálták, de személyiségére 
mind magán, mind hivatali életében 
a tisztesség, a becsületesség, va-
lamint a szakma iránti kiemelkedő 
elkötelezettsége és szeretete a jel-
lemző.

Az agrárpálya, a gazdasági ha-
szonállatok tenyésztése iránti elhi-
vatottságát a szülői házból hozta, 
miután 1930. december 25-én, Ma-
gyarországtól elcsatolt távoli, szé-
kelyföldi kis mezőségi faluban, a 
történelméről is jól ismert Gyergyó-
alfaluban megszületett. Itt a hegyek, 
az erdők, mezők, az állatok szerete-
tét, a közösségi gazdálkodás isme-
retét, a székely emberek „csavaros” 
és kreatív gondolkodásmódját sa-
játította el gyerekként. Az idilli álla-
potokat azonban a II. Világháború 
kettétörte. Az elemi iskoláinak be-
fejezése után nagyon sok székely 
ember között, a viszontagságok, és 
az üldöztetések következtében ifjú-
ként el kellett hagynia szülőföldjét. 
A magyarországi áttelepülés szá-
mára sem volt egyszerű kihívás, de 
a kitartása eredményre vezetett és 
előbb Lengyelben sikeres érettsé-
gi vizsgát tett, később pedig kitűnő 
eredménnyel az (átalakulása utáni, 
későbbi Gödöllői) Agrártudományi 
Egyetem, Állattenyésztési Karán 
kapott diplomát. A tudományos fo-
kozat további állomása 1971-ben a 

Mezőgazdasági Tudományok dok-
tora cím megvédése volt.

Dr. Bíró István szakmai tapasz-
talatait, magas szintű ismereteit 
megalapozta, hogy egyrészt 1955-
től, egészen 1963-ig a Jászberényi 
Szakiskola Tangazdaságában ál-
lattenyésztőként, gazdasági veze-
tőként széleskörű, több állatfajra 
kiterjedő szakmai ismereteket, más-
részt pedig ugyanitt, mint képzett, 
szakoktatói vizsgával rendelkező 
tanár, oktatói gyakorlatot szerzett. 
Ez nagyban hozzájárult ahhoz is, 
hogy később, az Országos Állatte-
nyésztési Felügyelőség és jogutód-
jainak (OÁF, OTEF, OTÁF, ÁTMI, 
MMI) állattenyésztési vezetőjeként, 
főigazgató-helyetteseként 27 éven 
keresztül képes volt a rábízott szak-
mai kollektívákat eredményesen 
összefogni, motiválni és különösen 
a keze alá tartozó fiatal munkatár-
sakat az életre felkészíteni, szakmai 
alapjaikat megteremteni. Több ag-
rárszakember generáció köszön-
heti Neki, hogy a mezőgazdaságon 

belül, az állattenyésztés területén, a 
tenyésztés-szervezés összetett fo-
lyamataiban jártasságot szerzett. 
Nemzetközi elismertsége mind a 
Tengerentúlon, mind Kelet- és Nyu-
gat-Európában a tenyésztő szerve-
zetek, a tenyésztési hatóságok kö-
rében közismert volt. Ez egyúttal 
nagyban elősegítette, hogy 1989-
ben és utána, a rendszerváltást kö-
vetően létre tudtuk hozni Magyar-
országon a mai korszerű, hazai és 
nemzetközi elfogadottsággal bíró 
tenyésztés-szervezési struktúránkat 
a gazdasági haszonállat fajok mind-
egyikében. Továbbá, azóta is ered-
ményesen vagyunk képesek részt 
venni a nemzetközi szervezetek, 
szövetségek szakmai munkájában.

Magyarországon a legfonto-
sabb gazdasági állatfajok tudatos 
tenyésztésének, törzskönyvelési 
munkálatainak múltja a XIX. száza-
dik nyúlik vissza, de az állatneme-
sítés mai értelemben vett rendkívül 
szerteágazó és integrált, a teljes ha-
zai populációra kiterjedő szelekciós 
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gyakorlatának bevezetése, moder-
nizálása az 1960-as évek legvégén 
kezdődött el. A tenyésztés országos 
szinten megvalósított eredményes 
tervezése, szervezése és irányítása, 
egységes rendszerbe foglalt haté-
kony folyamata együttesen a hazai 
tenyésztés-szervezés kiépítésében 
jutott kifejezésre.

A modern tenyésztés-szervezés 
jelentőségének felismerésében, és 
ezt követően pedig a megvalósí-
tás nagy összefogást igénylő mun-
kálataiban Dr. Bíró Istvánnak elé-
vülhetetlen érdemei vannak. Aktív 
közreműködésével ebben az idő-
szakban született meg az 1972-es 
Kormányprogram, amelynek során 
a szarvasmarha ágazatban, az un. 
„holsteinizáció” eredményeként 
megsokszorozódott a tejtermelé-
sünk országos szinten. Folyamato-
san jöttek létre a teljesítmény-vizs-
gáló állomások, Európában fejlett 
országokat megelőzve embrió át-
ültető állomás épült Üllőn, önálló 
számítástechnikai központ került 
kialakításra Budapesten, tenyészér-
tékbecslés fejlesztése során a leg-
modernebb matematikai és statisz-
tikai eljárásokat (BLUP módszert, 
stb.) vezettük be, a küllemi bírálatok 

rendszerének korszerűsítésére ke-
rült sor. Irányításával a különböző 
állatfajok genetikai fejlesztése érde-
kében a világon fellelhető legjobb 
apaállatokat hoztuk be az ország-
ba sperma, embrió, élőállat formá-
jában. Nagy gondot fordított arra, 
hogy a termelésellenőrzés appará-
tusa jól működjön, az eszközök (pl. 
befejési műszerek), a laboratóriumi 
felszerelések a lehetőségeken be-
lül a legmodernebbek legyenek. Az 
OMÉK-ok megszervezésében fá-
radhatatlan módon vette ki részét, 
irányította a kiállítás állattenyésztési 
részlegét sok évtizeden keresztül.

A fentiek eredményeként, ma 
már jól látható, hogy a genetikai 
fejlesztő munka hatékonyságának 
növelése, korszerű eszközök, eljá-
rások, és technológiák használata 
a különböző állatfajok, fajták eseté-
ben, nemzetközi elismertségben is 
mérhető módon jelentőséggel bírt. 
Az állattenyésztésünk nagy fejlődé-
sen, pozitív folyamatokon ment ke-
resztül ez időszakban.

A hosszú évtizedek alatt szám-
talan előadást tartott itthon és kül-
földön, publikációinak sokasága is 
bizonyítja kivételes szakmai tudá-
sát. Ezek közül kiemelkedik köny-

ve, amit nyugállományba vonulása 
után a magyarországi mesterséges 
termékenyítés bevezetéséről és or-
szágos szintű jelentőségéről írt.

Élete során számos kitüntetés-
ben részesült. A Szegedi Élemiszer-
ipari Főiskola Hódmezővásárhe-
lyi Karán 1977-ben lett „Címzetes 
Főiskolai Docens”, a Pannon Agrár-
tudományi Egyetem Mosonmagya-
róvári Karán 1985 óta „Címzetes 
Egyetemi Tanár”. Kitüntetései és 
elismerései: „Mezőgazdaság Kivá-
ló Dolgozója” (1968), „MAE Arany-
koszorús Jelvény” (1968), „Munka 
Érdemrend Bronz Fokozat” (1973), 
„Újhelyi Imre Emlékérem” (1973), 
„Munka Érdemrend Ezüst Foko-
zat”(1979), „Wellmann Oszkár Em-
lékérem” (1983), „Kiváló Munká-
ért Miniszteri Kitüntetés” (1985), 
„Magyar Köztársaság Csillagrend-
je” (1990), „Életfa Emlékplakett 
Bronz Fokozat” (2001), „Életfa Em-
lékplakett Ezüst Fokozat” (2011), 
„Horn Artúr díj” (2012), „Magyar Ál-
lattenyésztésért díj” (2014).

A magyar állattenyésztési szak-
ma kiemelkedő egyéniségét, ikoni-
kus alakját nagyon sokan ismerték, 
szerették, akik most fájó szívvel bú-
csúznak Tőle.
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JUHTENYÉSZETEK ÉS KECSKETENYÉSZETEK  
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JUHTENYÉSZETEK ÉS KECSKETENYÉSZETEK MAGYARORSZÁGON  
– TÉNYLEGES ADATOK TÜKRÉBEN

2019. 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. 2019. szeptembe-
rében 8.401 tenyészetben 888.967 
anyajuhot tartottunk nyilvántartás-
ban (természetesen az adatok nap-
ról napra változnak). Szövetségünk 
a kecskék nyilvántartását 2008. ja-
nuár 1. óta végzi. 2019. szeptembe-
rében 1.068 tenyészetben 27.806 
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 állapotot 
tükröző létszámadatokban nem sze-
repelnek azok a tavasszal, nyáron 
született jerkék, gödölyék, amelye-
ket továbbtartásra szántak, de jelö-
lésük ősszel vagy tél elején történik, 
így szeptemberben még nem sze-
repeltek az ENAR-ban. Emiatt az év 
alatti növendékek – félreértésre okot 
adó – részadatait nem közöljük.

A hazai juhállományok nyilván-
tartásba vételének kezdetekor, 
1995-ben, az anyajuh létszám 740 
ezer körüli mélyponton volt, a tá-
mogatások eredményeképpen az 
anyajuh és nőivarú létszám 1999-ig 

dinamikusan növekedett (több mint 
300 ezer egyeddel), majd 2000-től 
létszámcsökkenést tapasztaltunk. 
2003-ban – valószínűleg az EU tá-
mogatások felső határának várha-
tó megállapítása miatt – újra emel-
kedés mutatkozik (1. ábra), de 
2005-re ez a növekedés lelassult. 
2006-2011. között a létszám folya-
matosan csökkent, mégpedig egy-
re növekvő mértékben. Ez a tenden-
cia azonban 2012-ben megállt, és 
azóta 2017-ig kismértékű növeke-
dés volt tapasztalható. 2018-tól újra 
csökkenni kezdett az anyajuh lét-
szám, mely részben a Törökország-
ba történő exportnak tudható be.

A táblázatokban és a grafikono-
kon az anyajuhok és az anyakecs-
kék az éves kor feletti nőivarú állato-
kat jelentik.

1. ábra
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A 2. ábrán látható, hogy 2012. és 
2017. között növekedett az aktív, ju-
hot-tartó tenyészetek száma, míg az 
anyajuhlétszám ez idő alatt csak 8,4%-
kal növekedett. Meg kell jegyezni, 
hogy ezeken kívül még sok tenyésze-
tet jelentettek be, amelyekben a juhtar-
tás még meg sem kezdődött. 2018-
ban viszont mintegy 600-zal csökkent 
az aktív tenyészetek száma, ami kap-

csolatban lehet a különböző, legelő 
állattartáshoz kötött pályázatok el nem 
nyerésével.

A tenyészet bejelentés nem szövet-
ségünk munkatársainak ellenjegyzé-
sével történik, így – bár az új bejelentett 
tenyészetek többségében valójában 
nem is volt juh/kecske tartás – a köz-
ponti tenyészet nyilvántartásba még-
is juhtartóként/kecsketartóként is be 

lettek jelentve. Az újonnan bejelentett 
juh és kecske tenyészeteket levélben 
és/vagy személyesen megkeressük, 
és ha nincs juh vagy kecsketartás ná-
luk, akkor a juh- vagy kecsketartás 
megszüntetését kezdeményezzük (de 
csak az állattartó szüntetheti meg). Erre 
a jelenségre már többször felhívtuk a 
Tenyésztési Hatóság figyelmét, de ér-
demi változás nem történt e területen.

1. táblázat

2. ábra

állomány- 
nagyság

juh-
tartók 
száma      
2019

összes 
juhtartó 
%-ában

változás 
2005.  
évhez  

képest %

anyajuh 
létszám       
2019

országos 
létszám 
%-ában

változás 
2005. 
évhez 
képest

juhtartó 
2005

összes 
juhtartó 
%-ában

anyajuh 
létszám  
2005

orszá-
gos 

létszám 
%-ában

0-9 782 9,3 320,5 3 734 0,4 263,5 244 3,4 1 417 0,1

10-20 1 581 18,8 138,4 23 079 2,6 137,8 1 142 15,8 16 751 2,6

21-50 2 115 25,2 123,5 71 213 8,0 119,5 1 712 23,6 59 573 8,0

51-100 1 466 17,5 116,9 105 240 11,8 112,1 1 254 17,3 93 908 11,8

101-500 2 201 26,2 91,4 465 892 52,4 85,2 2 407 33,2 547 066 52,4

501-1000 213 2,5 56,8 140 810 15,8 41,1 375 5,2 254 870 15,8

1000 felett 43 0,5 40,2 78 999 8,9 41,5 107 1,5 190 234 8,9

összesen 8 401 100,0 116,0 888 967 100,0 73,3 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 

53,3%-a (4.478 juhtartó) 50 anya-
juhnál kevesebbet tart, de ők csak 
az ország anyajuh létszámának 
11,0%-át tartják, míg az 500 felet-

ti állománynagyságú tenyészetek-
ben (ez az összes juhtartó 3,0%-
a) van az összes anyajuh létszám 
24,7%-a.
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Ha összehasonlítjuk a táblázat 
2019. évi adatait a 2005. évi ada-
tokkal, azt tapasztaljuk, hogy az 
50 anyajuhlétszám alatti tenyésze-
tek száma jelentősen növekedett 

(39,1%-kal). A 100-as létszám fe-
letti anyajuhot tartók aránya mind-
egyik kategóriában csökkent, de a 
csökkenés az 500 feletti anyajuh-
létszámú tenyészetekben nagyobb 

mértékű, emiatt – bár a juhtartók 
száma összességben 15,6%-kal 
növekedett, az országos anyajuh-
létszám viszont a 2005. évi létszám 
82,3%-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. 17 46 46 24 27 10 9 5 184 2,19

92
anyajuhok sz. 93 663 1 528 1 795 3 898 2 633 3 245 3 146 17 001 1,91

Bács- 
Kiskun

tenyészetek sz. 73 259 368 236 208 79 78 30 3 1 1 335 15,89
104

anyajuhok sz. 361 3 739 12 426 17 031 30 420 19 155 29 365 21 071 3 365 2 058 138 991 15,64

Békés
tenyészetek sz. 86 129 154 99 55 26 10 6 1 566 6,74

67
anyajuhok sz. 386 1 814 5 173 7 056 8 171 6 275 4 096 4 060 1 042 38 073 4,28

Borsod- 
Abaúj- 

Zemplén

tenyészetek sz. 19 60 104 102 100 34 26 19 1 465 5,54
125

anyajuhok sz. 98 868 3 539 7 598 14 516 8 667 9 366 12 358 1 336 58 346 6,56

Csongrád
tenyészetek sz. 119 174 197 114 62 23 13 5 2 709 8,44

60
anyajuhok sz. 550 2 616 6 574 8 073 8 615 5 483 5 015 3 157 2 391 42 474 4,78

Fejér
tenyészetek sz. 21 44 40 40 31 7 24 9 3 1 220 2,62

147
anyajuhok sz. 90 663 1 314 2 714 4 670 1 698 8 868 5 844 3 686 2 783 32 330 3,64

Győr- 
Moson- 
Sopron

tenyészetek sz. 66 47 33 17 8 2 4 2 179 2,13
44

anyajuhok sz. 312 688 1 105 1 213 1 167 525 1 531 1 357 7 898 0,89

Hajdú- 
Bihar

tenyészetek sz. 70 225 413 279 235 103 86 53 11 1 1 1 477 17,58
133

anyajuhok sz. 349 3 304 14 264 19 728 33 677 24 887 32 002 34 438 14 985 7 853 11 642 197 129 22,18

Heves
tenyészetek sz. 14 38 48 38 20 11 7 5 181 2,15

93
anyajuhok sz. 72 600 1 699 2 726 2 787 2 726 3 172 3 109 16 891 1,90

Jász- 
Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek sz. 28 152 209 100 87 29 26 10 641 7,63
81

anyajuhok sz. 124 2 305 6873 7 121 12 686 6 660 9 878 6 445 52 092 5,86

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek sz. 21 25 20 9 6 1 6 2 1 91 1,08
84

anyajuhok sz. 91 358 636 674 809 229 2 515 1 277 1 017 7 606 0,86

Nógrád
tenyészetek sz. 22 41 52 34 28 15 8 1 201 2,39

79
anyajuhok sz. 103 562 1 664 2 297 3 969 3 646 3 090 620 15 951 1,79

Pest 
(+ Buda-

pest)

tenyészetek sz. 56 71 110 74 54 20 27 13 2 427 5,08
104

anyajuhok sz. 254 962 3 570 5 575 8 017 4 811 10 488 8 300 2 589 44 566 5,01

Somogy
tenyészetek sz. 56 61 50 31 36 11 6 5 256 3,05

73
anyajuhok sz. 256 930 1 639 2 106 5 167 2 745 2 298 3 494 18 635 2,10

Szabolcs- 
Szatmár- 

Bereg

tenyészetek sz. 13 65 118 166 243 91 60 28 5 789 9,39
155

anyajuhok sz. 64 954 4 171 12 306 35 039 21 954 23 125 18 264 6 122 121 999 13,72

Tolna
tenyészetek sz. 18 46 60 50 47 15 10 10 3 259 3,08

123
anyajuhok sz. 106 677 2 092 3 427 6 591 3 739 3 803 7 199 4 297 31 931 3,59

Vas
tenyészetek sz. 13 18 13 9 1 3 1 58 0,69

47
anyajuhok sz. 67 241 366 657 146 738 501 2 716 0,31

Veszprém
tenyészetek sz. 41 47 44 27 22 16 13 6 6 1 223 2,65

156
anyajuhok sz. 205 674 1 442 1 928 3 190 4 118 5 230 4 093 9 249 4 584 34 713 3,90

Zala
tenyészetek sz. 29 33 36 17 11 4 7 3 140 1,67

69
anyajuhok sz. 153 461 1 138 1 215 1 425 1 072 2 084 2 077 9 625 1,08

∑

tenyészetek sz. 782 1 581 2 115 1 466 1 281 500 420 213 38 3 1 1 8 401 100,00

106
tenyészetek sz. % 9,31 18,82 25,18 17,45 15,25 5,95 5,00 2,54 0,45 0,04 0,01 0,01 100,00
anyajuhok sz. 3 734 23 079 71 213 105 240 184 960 121 761 159 171 140 810 50 079 9 425 7 853 11 642 888 967 100,00
anyajuhok sz. % 0,42 2,60 8,01 11,84 20,81 13,70 17,91 15,84 5,63 1,06 0,88 1,31 100,00

átlag 5 15 34 72 144 244 379 661 1318 3142 7853 11642 106

2. táblázat



163

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 
17,6%-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 2019.
sorrend

2019
megye tenyészetek száma % sorrend

2018
sorrend

2017
sorrend

2016
sorrend

2012
sorrend

2009
sorrend

2007
sorrend

2006

1 Hajdú-Bihar 1 477 17,6 1 1 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 1 335 15,9 2 2 2 2 2 2 2
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 789 9,4 3 3 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 709 8,4 5 5 5 4 4 6 6
5 Jász-Nagykun-Szolnok 641 7,6 4 4 4 5 6 4 4
6 Pest 566 6,7 6 6 6 6 5 5 5
7 Csongrád 465 5,5 7 7 7 7 7 7 7
8 Békés 427 5,1 8 8 8 8 8 8 8
9 Veszprém 259 3,1 9 9 9 9 9 9 9

10 Fejér 256 3,0 10 10 10 14 15 14 14
11 Tolna 223 2,7 12 12 12 10 10 12 11
12 Somogy 220 2,6 11 11 11 12 11 10 10
13 Baranya 201 2,4 14 14 14 15 14 15 15
14 Heves 184 2,2 13 13 13 11 12 11 12
15 Nógrád 181 2,2 16 16 16 13 13 13 13
16 Zala 179 2,1 15 15 15 16 16 16 16
17 Győr-Moson-Sopron 140 1,7 17 17 17 17 18 18 18
18 Komárom-Esztergom 91 1,1 18 18 18 18 17 17 17
19 Vas 58 0,7 19 19 19 19 19 19 19

Összesen 8 401 100,0

Megyék sorrendje az anyajuh létszám alapján 2019.
sorrend

2019
megye tenyészetek száma % sorrend

2018
sorrend

2017
sorrend

2016
sorrend

2012
sorrend

2009
sorrend

2007
sorrend

2004

1 Hajdú-Bihar 197 129 22,18 1 1 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 138 991 15,64 2 2 2 2 2 2 2
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 121 999 13,72 3 3 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 58 346 6,56 4 4 4 5 4 4 4
5 Jász-Nagykun-Szolnok 52 092 5,86 5 5 5 6 6 6 7
6 Pest 44 566 5,01 6 6 6 4 5 5 5
7 Csongrád 42 474 4,78 8 8 8 8 9 10 11
8 Békés 38 073 4,28 7 7 7 9 8 9 10
9 Veszprém 34 713 3,90 9 9 9 7 7 8 8

10 Fejér 32 330 3,64 10 10 10 10 10 7 6
11 Tolna 31 931 3,59 11 11 11 11 11 11 9
12 Somogy 18 635 2,10 12 12 12 13 13 13 12
13 Baranya 17 001 1,91 13 13 13 12 12 12 13
14 Heves 16 891 1,90 14 14 14 14 14 14 14
15 Nógrád 15 951 1,79 15 15 15 15 15 15 15
16 Zala 9 625 1,08 17 17 17 16 16 17 17
17 Győr-Moson-Sopron 7 898 0,89 18 18 18 18 18 18 18
18 Komárom-Esztergom 7 606 0,86 16 16 16 17 17 16 16
19 Vas 2 716 0,31 19 19 19 19 19 19 19

Összesen 888 967 100,00

3. táblázat

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

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

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

A juhtartók 86,1%-a a regisztrált, tá-
mogatásra jogosult juhállomány 96,9%-

ára igényelt 2019-ban anyajuh támoga-
tást. A 6. táblázatban megyei bontásban 

mutatjuk be a kiadott igazolások számát 
és a nőivarú állomány nagyságát. 

Megyék sorrendje a tenyészetenkénti átlagos anyajuh létszám szerint 2019.   
sorrend 

2019
megye átlagos tenyészetnagyság  

2018
sorrend  

2018
sorrend  

2017
sorrend  

2016
sorrend  

2012
sorrend  

2009
sorrend  

2007

1 Veszprém 155,7 1 1 1 1 1 1
2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 154,6 2 2 2 3 4 4
3 Fejér 147,0 3 3 3 2 2 2
4 Hajdú-Bihar 133,5 4 4 5 8 11 12

5 Borsod-Abaúj-Zemplén 125,5 5 5 6 7 9 11
6 Tolna 123,3 6 7 8 5 7 8
7 Pest 104,4 7 6 4 4 5 3
8 Bács-Kiskun 104,1 8 8 7 10 10 10
9 Heves 93,3 9 10 10 14 13 13

10 Baranya 92,4 10 9 9 6 6 6
11 Komárom-Esztergom 83,6 11 11 11 13 12 7
12 Jász-Nagykun-Szolnok 81,3 13 14 14 16 17 17
13 Nógrád 79,4 14 13 13 12 14 15
14 Somogy 72,8 12 12 12 9 3 5
15 Zala 68,8 16 16 15 11 8 9
16 Békés 67,3 15 15 16 17 18 18
17 Csongrád 59,9 17 17 17 19 19 19
18 Vas 46,8 18 18 18 15 15 14
19 Győr-Moson-Sopron 44,1 19 19 19 18 16 16

országos átlag 105,8

Támogatásra jogosult anyajuhok száma 2019-ban a kiadott igazolások alapján
megye anyajuh támogatáshoz 

kiadott igazolás
anyajuh létszám % tám/össz tenyészetek száma 

(tám)
tenyészetek száma 

(össz)
% tám/össz

Bács-Kiskun 136 819 138 991 98,4 1 195 1 335 89,51
Baranya 15 578 17 001 91,6 155 184 84,24
Békés 36 782 38 073 96,6 440 566 77,74
Borsod-Abaúj-Zemplén 56 093 58 346 96,1 424 465 91,18
Csongrád 40 914 42 474 96,3 536 709 75,60
Fejér 31 697 32 330 98,0 183 220 83,18
Győr-Moson-Sopron 7 312 7 898 92,6 116 179 64,80
Hajdú-Bihar 190 581 197 129 96,7 1 369 1 477 92,69
Heves 16 172 16 891 95,7 159 181 87,85
Jász-Nagykun-Szolnok 51 165 52 092 98,2 579 641 90,33
Komárom-Esztergom 7 379 7 606 97,0 69 91 75,82
Nógrád 15 501 15 951 97,2 171 201 85,07
Pest 44 877 44 566 100,7 349 427 81,73
Somogy 17 605 18 635 94,5 190 256 74,22
Szabolcs-Szatmár-Bereg 118 875 121 999 97,4 764 789 96,83
Tolna 30 181 31 931 94,5 228 259 88,03
Vas 2 418 2 716 89,0 40 58 68,97
Veszprém 33 129 34 713 95,4 170 223 76,23
Zala 8 664 9 625 90,0 97 140 69,29
Összesen 861 742 888 967 96,94 7234 8 401 86,11

6. táblázat

5. táblázat
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A 7. táblázatban az anyajuhok és te-
nyészkosok megyénkénti létszámát és meg-
oszlását közöljük. Annak ellenére, hogy az 

anyajuh létszám csökkent, az előző évhez 
képest több, mint 300-zal növekedett az 
apaállatok száma – a tenyészkos/tenyész-

bak támogatásnak köszönhetően – így szin-
te minden megyében 50 vagy azalatt van az 
egy kosra jutó anyák átlagos száma.

Az 5. ábra az anyajuhok és a 
tenyészkosok megyénkénti elosz-

lását mutatja, melyből érzékelhető, 
hogy mely területeken jobb illetve 

melyeken gyengébb az apaállatok 
aránya. 

megye tenyészetek 
száma

anyajuh országos 
anyajuh- 
létszám 
%-ában

átlagos 
teny.nagy-

ság

tenyész-
kos

országos 
kos-  

létszám 
%-ában

anya/ 
kos

tenyésze-
tek száma  

2018

anyajuh 
2018

Baranya 184 17 001 1,91 92,4 550 2,22 31 213 20 682

Bács-Kiskun 1 335 138 991 15,64 104,1 3 948 15,95 35 1 437 157 164

Békés 566 38 073 4,28 67,3 1 713 6,92 22 606 45 000

Borsod-Abaúj-Zemplén 465 58 346 6,56 125,5 1 464 5,91 40 480 61 096

Csongrád 709 42 474 4,78 59,9 1 474 5,95 29 736 45 789

Fejér 220 32 330 3,64 147,0 734 2,96 44 234 36 912

Győr-Moson-Sopron 179 7 898 0,89 44,1 239 0,97 33 197 8 518

Hajdú-Bihar 1 477 197 129 22,18 133,5 5 489 22,17 36 1 547 211 580

Heves 181 16 891 1,90 93,3 461 1,86 37 192 17 959

Jász-Nagykun-Szolnok 641 52 092 5,86 81,3 1 600 6,46 33 745 57 619

Komárom-Esztergom 91 7 606 0,86 83,6 168 0,68 45 94 8 597

Nógrád 201 15 951 1,79 79,4 427 1,72 37 210 16 717

Pest 427 44 566 5,01 104,4 1 280 5,17 35 417 51 701

Somogy 256 18 635 2,10 72,8 663 2,68 28 263 23 416

Szabolcs-Szatmár-Bereg 789 121 999 13,72 154,6 2 579 10,42 47 882 139 217

Tolna 259 31 931 3,59 123,3 847 3,42 38 269 33 177

Vas 58 2 716 0,31 46,8 73 0,29 37 55 2 993

Veszprém 223 34 713 3,90 155,7 811 3,28 43 232 37 970

Zala 140 9 625 1,08 68,8 237 0,96 41 141 9 950

Összesen 8 401 888 967 100,00 105,8 24 757 100,00 36 8 950 986 057

7. táblázat

Juhok ivar szerinti létszámalakulása megyénként 2019.

5. ábra
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Statisztikai adatok a magyarországi kecskeállományokról

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség 2008. január 
1-ejétől végzi a kecskék jelölését, 
nyilvántartását is. Az azóta eltelt né-

hány év adataiból tendenciák még 
nem állapíthatók meg, csupán az, 
hogy 2018-ig folyamatosan növe-
kedett a nyilvántartott kecskeál-

lomány, de 2019-ben kismértékű 
csökkenést tapasztaltunk mind lét-
számban, mind a kecsketartók szá-
mában.

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

31,77
anyakecskék száma 11 11 14 9 2 47 4,40

Bács-Kiskun
tenyészetek száma 57 170 426 636 204 1 493 5,37

33,24
anyakecskék száma 25 36 31 17 4 1 114 10,67

Békés
tenyészetek száma 142 501 1 035 1 079 557 475 3 789 13,63

22,38
anyakecskék száma 16 10 9 3 1 39 3,65

Borsod-Abaúj- 
Zemplén

tenyészetek száma 88 160 291 199 135 873 3,14
24,48

anyakecskék száma 18 22 28 3 2 73 6,84

Csongrád
tenyészetek száma 78 322 977 202 208 1 787 6,43

16,17
anyakecskék száma 31 12 12 4 59 5,52

Fejér
tenyészetek száma 153 173 359 269 954 3,43

17,37
anyakecskék száma 19 15 16 1 51 4,78

Győr-Mo-
son-Sopron

tenyészetek száma 100 207 481 98 886 3,19
22,30

anyakecskék száma 28 14 10 6 2 60 5,62

Hajdú-Bihar
tenyészetek száma 99 200 295 424 320 1 338 4,81

26,75
anyakecskék száma 15 10 11 6 2 44 4,12

Heves
tenyészetek száma 80 132 355 408 202 1 177 4,23

27,47
anyakecskék száma 7 10 11 3 1 32 3,00

Jász-Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek száma 39 154 324 204 158 879 3,16
35,16

anyakecskék száma 5 3 13 3 1 25 2,34

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek száma 28 50 475 200 126 879 3,16
20,59

anyakecskék száma 9 17 6 1 1 34 3,18

Nógrád
tenyészetek száma 45 242 186 66 161 700 2,52

29,18
anyakecskék száma 13 14 12 1 3 1 44 4,12

Pest (+ Buda-
pest)

tenyészetek száma 69 206 385 61 341 222 1 284 4,62
25,09

anyakecskék száma 61 45 30 9 8 1 154 14,42

Somogy
tenyészetek száma 302 627 932 629 1 089 285 3 864 13,90

18,03
anyakecskék száma 25 15 17 3 60 5,62

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg

tenyészetek száma 109 211 553 209 1 082 3,89
37,52

anyakecskék száma 9 19 25 6 6 65 6,09

Tolna
tenyészetek száma 39 274 728 420 978 2 439 8,77

25,32
anyakecskék száma 7 15 6 5 1 34 3,18

Vas
tenyészetek száma 26 198 206 316 115 861 3,10

9,86
anyakecskék száma 9 4 1 14 1,31

Veszprém
tenyészetek száma 42 56 40 138 0,50

25,40
anyakecskék száma 28 19 18 7 3 75 7,02

Zala
tenyészetek száma 125 263 605 489 423 1 905 6,85

33,59
anyakecskék száma 14 11 9 7 2 1 44 4,12

∑ tenyészetek száma 88 156 282 442 249 261 1 478 5,32

26,04
tenyészetek száma (%) 350 302 279 94 39 3 1 1 068 100,00

anyakecskék száma 32,77 28,28 26,12 8,80 3,65 0,28 0,09 100,00

anyakecskék száma (%) 1 709 4 302 8 935 6 351 5 266 768 475 27 806 100,00

Átlag 6,15 15,47 32,13 22,84 18,94 2,76 1,71 100,00

5 14 32 68 135 256 475 26,04
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8. ábra

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

Kecskék ivarok szerinti létszámalakulása megyénként 2019.  
megye tenyészetek 

száma
anyakecske országos anya- 

létszám %-ában
átlagos teny.

nagyság
tenyészbak országos bak- 

létszám %-ában
anya/
bak

tenyészetek 
száma 2018

anyakecske 
2018

Baranya 47 1 493 4,40 31,8 60 4,68 25 57 1 761
Bács-Kiskun 114 3 789 10,67 33,2 140 10,92 27 109 3 856

Békés 39 873 3,65 22,4 34 2,65 26 32 717
Borsod-Abaúj-Zemplén 73 1 787 6,84 24,5 72 5,62 25 58 1 776
Csongrád 59 954 5,52 16,2 33 2,57 29 62 944
Fejér 51 886 4,78 17,4 49 3,82 18 51 816
Győr-Moson-Sopron 60 1 338 5,62 22,3 77 6,01 17 59 1 783
Hajdú-Bihar 44 1 177 4,12 26,8 41 3,20 29 53 1 361
Heves 32 879 3,00 27,5 57 4,45 15 39 1 053
Jász-Nagykun-Szolnok 25 879 2,34 35,2 32 2,50 27 25 887
Komárom-Esztergom 34 700 3,18 20,6 28 2,18 25 38 1 282
Nógrád 44 1 284 4,12 29,2 73 5,69 18 55 1 450
Pest 154 3 864 14,42 25,1 242 18,88 16 148 3 869
Somogy 60 1 082 5,62 18,0 37 2,89 29 61 1 142
Szabolcs-Szatmár-Bereg 65 2 439 6,09 37,5 75 5,85 33 63 2 554
Tolna 34 861 3,18 25,3 41 3,20 21 31 825
Vas 14 138 1,31 9,9 5 0,39 28 15 200
Veszprém 75 1 905 7,02 25,4 100 7,80 19 78 2 038
Zala 44 1 478 4,12 33,6 86 6,71 17 49 1 401
Összesen 1 068 27 806 100,00 26,0 1 282 100,00 22 1 083 29 715

9. táblázat



170

A tenyészetek és az anyakecske létszám megoszlása az állománynagyságok szerint 2019.
Állomány- nagyság nyilván tartott  tenyészet az összes nyilvántartott 

 tenyészet %-ában
anyakecske létszám a nyilvántartott anyakecske 

létszám %-ában
0 – 9 350 32,8 1 709 6,2

10 – 20 302 28,3 4 302 15,5
21 - 50 279 26,1 8 935 32,1

51 – 100 94 8,8 6 351 22,8
101 – 200 39 3,6 5 266 18,9
201 – 500 4 0,4 1 243 4,5
összesen 1 068 100,00 27 806 100,00

10. táblázat

A 10. táblázat bemutatja a ma-
gyarországi kecsketenyészetek 
állományszerkezetét. Jellemző 

hazánkra, hogy a kecsketartók 
87,2%-a 50-nél kevesebb kecs-
két tart, illetve az anyakecske állo-

mány döntő része a 21-200 kecs-
két tartó tenyésztők kezében van 
(73,9%). 

Az állományszerkezetet grafikusan a 9. ábra szemlélteti.

9. ábra
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A megyéket a kecsketenyésze-
tek száma szerint rangsorba állít-
va (11. táblázat) azt tapasztaljuk, 
hogy Pest, Bács.Kiskun és Veszp-
rém megyében található a hazai 

kecsketartók közel egyharmada 
(32,1%-a). Az anyakecske létszám 
alapján készült lista (12. táblázat) 
szerint Pest megyében tartják a 
legtöbb kecskét, és az első három 

megyében (Pest, Bács-Kiskun és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg) található 
az ország anyakecske állományá-
nak 36,3%-a.

12. táblázat

Megyék sorrendje a kecsketenyészetek száma szerint 2019.  

sorrend
2019 megye tenyészetek 

száma 2018 % sorrend
2018

sorrend
2017

sorrend
2016

sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2011

sorrend
2010

1 Pest/Budapest 154 14,42 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2 Bács-Kiskun 114 10,67 2 2 2 2 1 1 1 1 1
3 Veszprém 75 7,02 3 3 4 3 3 3 3 3 4
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 73 6,84 8 4 3 4 4 6 4 5 3
5 Szabolcs-Szatmár-Bereg 65 6,09 4 11 6 5 6 4 5 11 11
6 Győr-Moson-Sopron 60 5,62 7 7 10 10 9 9 14 13 13
7 Somogy 60 5,62 6 8 5 8 8 10 6 4 5
8 Csongrád 59 5,52 5 5 7 12 13 7 9 6 6
9 Fejér 51 4,78 12 12 12 13 12 13 15 18 18

10 Baranya 47 4,40 9 10 8 9 10 5 11 10 10
11 Hajdú-Bihar 44 4,12 11 9 9 11 5 8 8 8 8
12 Nógrád 44 4,12 10 13 14 7 11 14 13 12 12
13 Zala 44 4,12 13 6 11 6 7 11 7 7 9
14 Békés 39 3,65 16 17 15 14 15 17 18 17 16
15 Komárom-Esztergom 34 3,18 15 15 18 16 17 16 16 15 17
16 Tolna 34 3,18 17 16 17 18 18 18 17 16 15
17 Heves 32 3,00 14 14 13 15 16 15 10 14 14
18 Jász-Nagykun-Szolnok 25 2,34 18 18 16 17 14 12 12 9 7
19 Vas 14 1,31 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Összesen 1 068 100

Megyék sorrendje az anyakecske létszám alapján 2019.  

sorrend
2019 megye tenyészetek 

száma 2019 % sorrend
2018

sorrend
2017

sorrend
2016

sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2011

sorrend
2010

1 Pest 3 864 13,9 1 1 2 2 2 2 2 2 3
2 Bács-Kiskun 3 789 13,6 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 439 8,8 3 5 4 3 4 5 5 5 7
4 Veszprém 1 905 6,9 4 3 3 4 3 3 3 3 5
6 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 787 6,4 6 6 5 7 8 7 7 6 2
7 Baranya 1 493 5,4 7 7 8 9 5 6 6 7 6
9 Zala 1 478 5,3 9 8 12 11 13 8 8 8 12
5 Győr-Moson-Sopron 1 338 4,8 5 4 10 8 7 9 9 10 8
8 Nógrád 1 284 4,6 8 11 9 6 10 13 13 16 17

10 Hajdú-Bihar 1 177 4,2 10 9 7 5 6 4 4 4 4
12 Somogy 1 082 3,9 12 10 13 13 12 10 10 11 14
14 Csongrád 954 3,4 14 13 14 14 16 15 15 15 13
17 Fejér 886 3,2 17 16 16 15 14 17 17 19 19
13 Heves 879 3,2 13 17 11 10 11 11 11 9 11
15 Jász-Nagykun-Szolnok 879 3,2 15 18 6 18 15 16 16 13 10
18 Békés 873 3,1 18 15 18 17 18 18 18 17 16
16 Tolna 861 3,1 16 14 17 16 17 14 14 14 15
11 Komárom-Esztergom 700 2,5 11 12 15 12 9 12 12 12 9
19 Vas 138 0,5 19 19 19 19 19 19 19 18 18

Összesen 27 806 100

11. táblázat
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Az átlagos anyakecske létszám megyénkénti eloszlását a 13. táblázat mutatja. Az átlagos létszám 37,5 – 9,9 
között változik megyénként.

13. táblázat

Megyék sorrendje a tenyészetenkénti átlagos anyakecske létszám szerint 2019. 

sorrend
2019 megye tenyészetek 

száma 2019 % sorrend
2018

sorrend
2017

sorrend
2016

sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2011

sorrend
2010

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 37,5 1 1 4 1 3 3 6 3 2 2
2 Jász-Nagykun-Szolnok 35,2 2 4 1 17 14 17 17 16 13 1
3 Zala 33,6 8 11 12 12 17 13 10 11 12 4
4 Bács-Kiskun 33,2 3 5 5 4 4 5 5 4 6 3
5 Baranya 31,8 5 6 8 10 2 6 2 6 3 11
6 Nógrád 29,2 11 14 2 6 9 12 14 15 16 13
7 Heves 27,5 9 16 3 3 6 1 13 2 8 5
8 Hajdú-Bihar 26,8 14 10 7 5 8 4 3 1 4 6
9 Veszprém 25,4 13 8 9 9 10 9 7 14 14 18

10 Tolna 25,3 10 13 14 11 12 16 8 7 9 10
11 Pest/Budapest 25,1 12 9 11 8 7 8 11 13 15 8
12 Borsod-Abaúj-Zemplén 24,5 6 7 13 13 11 11 15 12 11 12
13 Békés 22,4 15 12 17 18 19 18 9 10 5 9
14 Győr-Moson-Sopron 22,3 7 2 10 7 5 7 4 9 7 16
15 Komárom-Esztergom 20,6 4 3 6 2 1 2 1 5 1 17
16 Somogy 18,0 16 15 15 14 15 10 16 17 17 15
17 Fejér 17,4 17 18 18 19 13 14 18 18 18 14
18 Csongrád 16,2 18 17 16 16 18 19 19 19 19 7
19 Vas 9,9 19 19 19 15 16 15 12 8 10 19

országos átlag 26,0


