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A Jubileumi 25. Időszaki kiadvá-
nyunk minden tekintetben rend-

hagyónak számít, több okból is. Az 
ágazatunk és a Szövetség is olyan 
időszakot élt át, amelyre fennállá-
sának közel 30 éve alatt soha nem 
volt példa. A COVID 19 vírus helyzet 
olyan kihívások elé állította az ága-
zat valamennyi szereplőjét, mely tel-
jesen új munkamódszerek és prob-
lémamegoldások sorát követelte 
meg mindenkitől.

A járványhelyzet idején Szövetsé-
günk valamennyi munkatársa min-
den tőle telhetőt megtett és megtesz 
annak érdekében, hogy Szerveze-
tünk a tenyésztési és ENAR, vala-
mint egyéb jogszabályi kötelezettsé-
geinek a járványügyi időszak ideje 
alatt is zavartalanul eleget tudjon 
tenni. Ezúton is köszönöm, a te-
nyésztők nevében is munkatársa-
ink munkáját, melynek eredménye-
képpen ágazatunk zökkenőmentes 
működését lehetővé tették 2020 év 
folyamán.

Ezen túlmenően még 2020. év nagy 
kihívása volt az elektronikus számla-
bevallásra történő átállás, mely nap-

jainkra történt meg. Az eddig több 
ezer, területen kézzel kiállított kész-
pénzfizetési számla bevallásának 
csak számítástechnikai fejlesztést 
követően tudunk eleget tenni. Ezért 
ez év szeptemberétől a területi inst-
ruktorok a készpénzes számlákat 
elektronikus eszköz használatával 
állítják ki. Távlati terveinkben szere-
pel a bankkártyás fizetési lehetőség 
kialakítása is, kiváltva ezzel a jelen-
tős készpénzforgalmat.

Tartalmilag is változik a kiadvány, hi-
szen elmaradtak a szokásos évkö-
zi szakmai rendezvények, egy sor 
olyan eseményt nem lehetett meg-
rendezni, megtartani, melyek az 
előző évek Időszaki kiadványainak 
meghatározó részeit képezték.

Ágazatunk sok problémával terhelt 
évet zárt, az időjárást év elejéig a 
nagy szárazság jellemezte, majd az 
év közepétől kedvezően alakult és 
mind a legeltetés, mind pedig a szá-
lastakarmány és gabonatermés és 
betakarítás a kezdeti várakozást je-
lentősen túlszárnyalta, bár az árak 
alakulhattak volna kedvezőbben is 
az állattenyésztés számára. A 2020. 

év időjárása szinte megismételte az 
előző év hasonló időszakát.

A termékeink piaci kereslete a bá-
rány vonatkozásában a járványhely-
zet ellenére is folyamatos volt és az 
árak egész év folyamán növekvő 
tendenciát mutattak. Az értékesítési 
lehetőségeink bővültek, csökkent a 
kitettségünk az olasz piactól, hiszen 
nagyon sok országba szállítunk már 
illetve megnövekedett igény jelent-
kezett a nagyobb súlyú bárányok 
iránt is. 

A járványhelyzet miatt 2020. tava-
szán a húsvéti bárányszállítások 
időszakában bár kisebb gondok-
kal, fennakadásokkal, de az élő-
bárány értékesítés folyamatos volt, 
köszönhetően a kormányzat és az 
ágazat szereplőinek soha nem ta-
pasztalt összefogásának. A húspiac 
mind külföldön, mind belföldön je-
lentősen visszaesett, és csak az év 
második felére kezdett valamelyest 
normalizálódni.

A gyapjú értékesítés területén az 
idei év elejére csökkentek a felvá-
sárlási árak és a járványhelyzet kö-

ELŐSZÓ

2019. NOVEMBERTŐL- 2020. OKTÓBERIG

TISZTELT TAGOK, TENYÉSZTŐK, KOLLÉGÁK!

„Kedvezőtlen értékesítési helyzetben különösen gyakran 
vetődik fel az a kérdés, hogy mit tehet az egyes gazda 
a jövedelmezőség biztosítása, vagy legalábbis javítása 

érdekében?”

  „a gazdára váró feladat a termelésnek a piacok 
igényeihez igazítása….”

(Dr Konkoly Thege Sándor-1948)

PROF. DR. HORN PÉTER
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vetkeztében a piaci kereslet nem-
csak hazánkban, hanem a világban 
is drasztikusan visszaesett. Ennek 
következménye, hogy a 2020. év-
ben évi lenyírt gyapjú döntő hányada 
még a termelők raktáraiban van. Vál-
tozás csak a világpiaci helyzet javulá-
sától várható illetve attól, ha a gazdák 
és a hazai kereskedők felhagynak fe-
lelőtlen piaci magatartásukkal. Tu-
domásul kell venni, hogy a vevők 
hosszú távon azonos minőségű, jól 
válogatott, egyöntetű terméket kíván-
nak korrekten megvásárolni.

A vírushelyzet következtében a juh 
és kecsketejtermelők szenvedték el 
a legnagyobb veszteséget, hiszen 
egyik napról a másikra elvesztették 
belföldi értékesítési lehetőségeiket 
(bezártak a szállodák, éttermek, he-
lyi piacok, a vásárok, fesztiválok el-
maradtak). 

Nagyon sokan megszervezték a 
háztól való, illetve az interneten ke-
resztül történő értékesítést, valamint 
átálltak hosszabb érlelésű vagy fa-
gyasztható termékek előállítására. 
Az év második felére kezdett csak 
valamelyest javulni a helyzetük, de 
összességében 2020-ban a tejter-
melőket és tejtermék előállítókat 
érte a legnagyobb kár.

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 a Damoklész kard-

ja egy másik betegség kapcsán 
ugyanis az ország TSE kedvező be-
sorolása veszélybe került, hiszen 
most már több éve nem tudjuk tel-
jesíteni a kötelezően előírt surló-
kór vizsgálati mintaszámokat. Félő, 
hogy az Európai Unió megvonja a 
surlókór vizsgálatok támogatását, 
így a tenyésztőknek kell majd fizetni 
a vizsgálatok 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 járvány 
helyzet gazdasági kárainak enyhí-
tése érdekében az Európai Unió ál-
tal engedélyezett Átmeneti Nemzeti 
Támogatások keretében az ágaza-
tunk 1.200 Ft/anyajuh/anyakecske 
plusztámogatásban részesült, mely 
részben enyhítette a 2020. évi bevé-
tel kiesését a tenyésztőinknek. 
  
Az idei év elejére tovább csökkent 
mind a juhtartók mind pedig az ál-
taluk tartott anyaállatok létszáma. 
A tartók száma közel 600-zal, míg 
a nőivarú juh létszáma, mintegy 50 
ezer egyeddel csökkent. A fogyás 
egyik oka a generációváltásban ke-
resendő, hiszen nagyon sokan, akik 
a 90-es évek elején kezdtek juhte-
nyésztésbe, most értek abba a kor-
ba, hogy átadják a tenyészetüket 
vagy pedig abbahagyják a gazdál-
kodást. Több esetben sajnos nincs 
a családon belül, aki ezt továbbvi-
gye, vagy nincs hajlandóság az ál-
lattenyésztéssel együtt járó életfor-
mára.  

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

Kis mértékben, de hozzájárul a 
csökkenéshez az is, hogy azok a 
gazdálkodók, akik az elmúlt évek-
ben föld vásárlás vagy egyéb pályá-

zatok kedvezőbb igénybe vétele mi-
att „fiktív juhtenyésztőkké ” váltak, 
most értékesítik állataikat. 
A kecsketenyésztők számában, va-
lamint az általuk tartott regisztrált 
nőivarú létszám tekintetében válto-
zás nem tapasztalható az előző idő-
szakhoz képest. 

A tagjaink által tenyésztett fajták szá-
ma jelenleg 31 juh és 5 kecskefajta 
törzskönyvezési és teljesítményvizs-
gálatára terjed ki, és ezen túlmenő-
en a hazai juh és kecske ENAR je-
lölési, leltározási munkái kapcsán is 
minden regisztrált juh és kecsketar-
tóval napi kapcsolatban vagyunk.

A Szövetség tevékenységével, fel-
adatainak minél jobb és hatéko-
nyabb ellátásával igyekszik szolgálni 
az ágazat szereplőinek eredménye-
sebb munkáját. Nehéz fontossági 
sorrendet felállítani, ezért csak sorba 
vesszük az elmúlt időszak főbb törté-
néseit, tevékenységeit, eseményeit. 

A Szövetség minden lehetőséget 
megragad, hogy a lehető legtöbb 
friss információt eljuttassa tagjainak 
a rendelkezésre álló eszközök le-
hetőségeinek kihasználásával. Ter-
mészetesen ez annyit ér, ahányan 
olvassák a levelet, kinyitják az inter-
netes felületet, illetve részt vesznek 
a rendezvényeken. 2019-2020. év-
ben is több alkalommal küldtünk tá-
jékoztató levelet az igénybe vehető 
támogatásokról a tenyésztőknek. 
A járványügyi helyzet következté-
ben tagjainkat elektronikus úton is 
igyekeztünk tájékoztatni, mely a jö-
vőt illetően 2021-től – kiváltva a levél 
útján történő tájékoztatást – elsőd-
leges információközlési eszközzé 
válik (sms, E-mail, elektronikus hír-
levél, honlap) Szövetségünk tagjai 
irányába.

2020. év elején a járványügyi hely-
zet miatt elmaradtak a részközgyű-
lések, melyeket július folyamán 
lehetett újra megszervezni. A rész-
közgyűlések keretében tájékoztat-
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tuk a tagságot a Szövetség és az 
ágazat zavartalan működése érde-
kében hozott intézkedésekről, meg-
történtek a küldöttválasztások és a 
küldöttközgyűlés előkészítése. A 
Tisztújító küldöttközgyűlésünket 
2020. augusztus 26-án tudtuk meg-
tartani, melynek keretében újabb 
négy évre megválasztásra kerültek 
a Szövetségünk vezető tisztségvise-
lői. Kivételesen a Küldöttgyűlés ke-
retében adtuk át a 2020. évi id. Tóth 
Imre díjat Kasza Sándor dormándi 
juhtenyésztő számára ünnepélyes 
keretek közt, hiszen a tavaszi Alföl-
di Állattenyésztési rendezvény az is-
mert okok miatt elmaradt.

Az elmúlt időszakban – 2020. évben 
– szakmai rendezvényeink elmarad-
tak a járvány helyzet következtében, 
melyek nagyon hiányoztak a te-
nyésztőknek és a rendezvény szer-
vezőinek is.  A személyes találkozá-
sok korlátozása miatt az idei évben 
a szokásos kos és bak árverésein-
ket nem tudtuk megszervezni a CO-
VID helyzet miatt, ezért idén először 
internetes árverésen értékesítettük 
tenyészállatainkat.

Ez évben is a kos-bak katalógus 
honlapunkon, elektronikus formá-
ban került közzétételre. Valamennyi 
hazai juh és kecsketenyésztő min-
den fajtára kiterjedően részletes in-
formációkat tud szerezni a törzsállo-
mányokban használt tenyészkosok, 
tenyészbakok és azok utódainak 
teljesítményeiről. Minden fajta ese-
tében teljes körű rangsor is közzé-
tételre került.  

A szakminisztériummal és a szakha-
tóságokkal, társszervezetekkel még 
szorosabban tartottunk kapcsolatot 
és igyekeztünk az ágazat szakmai 
elvárásait, igényeit képviselni. Fo-
lyamatosan tájékoztatást adunk ré-
szükre az ágazat helyzetéről, illetve 
a járványügyi helyzet miatt kialakult 
problémákról és azok kezelésére 
szükséges esetleges kormányzati 
intézkedések szükségességéről.

A 79. OMÉK ideje alatt – 2019. év 
szeptemberében – alakult meg a 
Juh- Kecske Ágazatért Egyesület, 
mely reményeink szerint az elkö-
vetkezendő években, mint Szakma-
közi Szervezet fogja a teljes ágazat 
résztvevőit koordinálni annak érde-
kében, hogy hatékony és minőségi 
termelés és ezzel párosuló megúju-
ló termeltetésre alapozott kereske-
delmi rendszer valósuljon meg. A 
Szövetség 2020. március 12-én kül-
döttközgyűlési és elnökségi felhatal-
mazás alapján belépett az Egyesü-
letbe. A júliusi részközgyűléseken 
megválasztásra kerültek a tenyész-
tői küldöttek (8 juhtenyésztő és egy 
kecsketenyésztő), akik képviselni 
fogják szervezetünk tagjainak érde-
keit az elkövetkezendő 4 évben. A 
küldöttek névsorát kiadványunkban 
és honlapunkon olvashatják.

Az ENAR feladatok során végzett 
munkánk hozzájárul a juh és kecs-
ketartók állományainak jogszabály 
szerinti kötelezettségeinek teljesí-
téséhez. Ezen feladatainkat a járvá-
nyügyi helyzet ellenére is zökkenő-
mentesen végrehajtottuk, melyért 
külön köszönet illeti meg a Szövet-
ség munkatársait és a munka vég-
zéséhez megfelelő körülményeket 
biztosító tenyésztőtársainkat is.

Ezen időszakban mintegy 7870 ju-
hászat és 1020 kecsketenyészet je-
löléssel összefüggő feladatában ve-
szünk részt. Ennek része a minden 
évben kötelező leltár elvégzése, ami-
nek a problémamentes végrehajtása 
a tenyésztők és a területi instruktor jó 
együttműködését bizonyítja. 

A Magyar Állattenyésztők Lapja CO-
VID járványról és annak az aktuali-
tásairól, tenyésztési, szakmai, jog-
szabályi, gazdálkodási ismeretekről 
adott tájékoztatást hónapról hónap-
ra a tenyésztők és munkatársaink 
számára. 

A szövetségünk honlapján (https://
mjksz.hu) továbbra is mindenki 

megtalálja azokat a hasznos infor-
mációkat, melyekre szüksége van 
gazdálkodása során. Továbbra is 
igyekszünk folyamatosan elhelyez-
ni minden olyan hasznos tudnivalót, 
melyre partnereinknek szüksége le-
het.

Jelen kiadványból megismerhetik a 
Szövetség vezetőtestületeinek vá-
lasztott tisztségviselőit, valamint az 
ügyvezetésben és a területen dol-
gozó szakembereket. A címek, tele-
fonszámok és egyéb elérhetőségek 
lehetőséget nyújtanak, hogy szük-
ség szerint ahhoz a kollégához for-
duljanak, akitől a legrövidebb időn 
belül hasznos, pontos, megbízható 
információt és hathatós segítséget 
remélnek.

Szokás szerint az eseménynap-
tárban felsoroljuk az eltelt időszak 
szakmai eseményeit, rendezvénye-
it, ezzel is igyekszünk dokumentál-
ni az eseményeket a jelenkor és az 
utókor számára. 

Röviden összefoglaljuk a 2020. évi 
támogatások alakulását, mely jogcí-
meken, milyen feltételekkel vehettek 
igénybe támogatást tenyésztőink. 
Ezen időszak rendkívüli helyzet elé 
állította az Államkincstárt, az igény-
lőket és természetesen Szövetség 
munkatársait is. Rövid idő alatt új 
jogtechnikai és számítástechnikai 
támogatásigénylési rendet kellett 
kialakítani és működtetni a járvá-
nyügyi helyzet következtében. A kü-
lönleges helyzet ellenére minden 
jogcímen időben sikerült a Szövet-
ség munkatársainak az igényléshez 
szükséges igazolásokat kiadniuk a 
tenyésztők számára. 

Részletesen bemutatjuk a 2019. évi 
juh és kecsketenyésztési és termelé-
si eredményeket fajtánként, korcso-
portonként, és fajtánként közöljük a 
tenyésztők név és címjegyzékét is. 
Így minden juh- és kecsketartónak 
lehetősége nyílik arra, hogy a saját 
termelési adottságainak és céljai-
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nak megfelelő fajtával foglalkozó te-
nyésztőkkel közvetlenül felvegye a 
kapcsolatot.      A tájékozódást, vá-
lasztást segíti az egyes tenyészetek 
tenyésztési, termelési mutatóinak 
ismerete. Ezek a tenyésztési ered-
mények a szövetségünk honlapján 
minden tenyésztési évet követően 
elektronikus úton is elérhetőek az 
érdeklődők számára. 

Közzétesszük a 2020. évi juh és 
kecske tenyészet és állomány nyil-
vántartások adatait, azok megyei és 
létszám szerinti megoszlását, mely-
ből egyértelműen kitűnik, hogy to-
vább folytatódott a juh tenyészet- 
és létszámcsökkenés és stagnál a 
regisztrált kecske tenyészetek és 
egyedek száma.

Tovább folytatjuk a juh- kecske hús-
ból és termékeikből készült ételre-
ceptek közzétételét, mellyel színesí-
teni kívánjuk kiadványunkat, illetve 
népszerűsíteni szeretnénk ezzel is 
a juh- és kecske termékek fogyasz-
tását. A 2021. évben már tizenket-
tedik alkalommal jelentetjük meg a 
juh-és kecske termékeket népsze-
rűsítő és ételrecepteket tartalmazó 
jövő évi falinaptárunkat. 

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 tá-
mogatják kiadványunk megjelen-
tetését, bízunk abban, hogy a juh- 
és kecsketartók az általuk hirdetett 
szolgáltatások és termékek igény-
bevételével, felhasználásával javíta-
ni tudják termelési feltételeiket, gaz-
dálkodásukat.

Várjuk észrevételeiket, visszajel-
zéseiket, kéréseiket, kérdéseiket 
azzal kapcsolatban is, hogy mivel 
tudnánk még jobban segíteni mun-
kájukat. Figyelembe kell azonban 
venni, hogy Szövetségünk csak 
a tenyésztői tevékenység kereteit 
tudja megteremteni, a szükséges 
döntéseket – megfelelő szakmai is-
meretek, információk birtokában – 

Önöknek kell meghozniuk és azo-
kat szakszerűen végrehajtaniuk.

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

Az ágazat létszám növelésének kul-
csa nem elsősorban a támogatások 
intenzitásának emelésében kere-
sendő, hanem a termelés hatékony-
ságának jelentős növelésében, ami-
ért maguk a tenyésztők tehetnének 
a legtöbbet. Ahhoz, hogy a haté-
konyság, jövedelmezőség javuljon, 
tudni kell, hogy a termelés növelé-
sének milyen lehetőségei vannak 
illetve minden tenyésztőnek választ 
kellene találni arra a kérdésre, hogy 
adott körülmények között a tenyé-
szet költség – jövedelem viszonyai 
miképp optimalizálhatók. 

Prof. Dr. Horn Péter
Elnök

 „A gazdára vár tehát az a feladat is, hogy a tenyésztést és a termelést a 
piac igényeihez és szükségleteihez igazítsák.”

(Dr Konkoly Thege Sándor-1948)
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2019. NOVEMBER – 2020. OKTÓBER

2019. 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 tájékoztat-
tuk a tenyésztőket, kecsketartókat. 
A birtokontartási (és ellenőrzési) idő-
szak 2019. december 11-től 2020. 
március 20-ig tartott. Instruktoraink 
2019. november 1. és december 10. 
között 696 kecsketartónak 25.929 
anyakecskére adtak ki igazolást. 

2019. december – A Magyar 
Államkincstár végrehajtotta a te-
nyészkos és tenyészbak tenyész-
tésbe állításának mezőgazdasá-
gi csekély összegű támogatásáról 
szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rende-
let alapján októberben benyújtott 
támogatási kérelmek bírálatát és 
folyósítását. A Kincstár 854 igénylő-
nek, 1746 apaállatra 151 millió 838 
ezer Ft támogatást utalt át.

2019. december 4-5. A Port-
folio által megrendezett Agrárszek-
tor 2019 konferencián osztották ki 
a Portfolio Agrárszektor díjait. Egy 
9 tagból álló szakmai zsűri döntött 
az év agrárberuházásáról, az év 
növénytermelőjéről, az év állatte-
nyésztőjéről, az év kertészetéről, az 
év agrárszakemberéről, valamint a 
Portfolio Agrárgazdaságért díj nyer-
teséről. Az év állattenyésztője díjat 
ifj. Csomai Géza, a Szövetség el-
nökségének tagja kapta.

2019. december 9-én az ösz-
szevont elnökségi és felügyelőbi-
zottsági ülésen megbeszélték a 
Szövetség ügyeit, különös tekin-

tettel a Juh és Kecske Ágazatért 
Egyesülethez történő csatlakozás 
lehetőségére, áttekintették a Szö-
vetség 2019. évi gazdálkodását. 
Megvitatták a 2020. évi költségve-
tési előirányzatot.

2019. december 9-én Herceg-
halomban tartotta Szövetségünk 
a küldöttközgyűlését 69,7%-os 
részvétel mellett. A küldöttközgyű-
lés egyhangúlag felhatalmazta az 
Elnökséget, hogy a szükséges jogi 
és szakmai feltételek megléte ese-
tén döntsön arról, hogy a Szövet-
ség csatlakozzon a Juh és Kecske 
Ágazatért Egyesülethez az ágazati 
szakmaközi szervezet létrehozása 
céljából. A küldöttközgyűlés elfo-
gadta – 14 tartózkodás mellett – a 
Szövetség 2020. évi működését 
biztosító költségvetést, és jóvá-
hagyta a tagdíjak (rendes tagok 
esetén 60.000 Ft/év, társult tagok 
esetén 15.000 Ft/év) és szolgáltatá-
si díjak mértékét és azok befizetési 
rendjét. A küldöttközgyűlés alkal-
mával sor került a 79. OMÉK rész-
vételi oklevelek átadására a kiállítá-
son résztvevő tenyésztők részére.

2019. december 11-én indítot-
ta el az Agrárminisztérium, az Agrár-
marketing Centrum és a Magyar Juh 
és Kecsketenyésztő Szövetség a „A 
JUH Ász. Mindenünk a birka” szlo gen 
alatt futó kampányt, amely a juh- és 
kecskehús fogyasztásának ösztönzé-
sét tűzte ki célul. A 2019. december 
és 2020. április között zajló kampány 
során országszerte 10 Auchan áru-
házban tartottak kóstoltatásokat, az 
Agrármarketing Centrum pedig szá-
mos rendezvényen és külföldi kiállí-
táson – például a márciusi FOODEX 
Japan élelmiszeripari expón – nép-
szerűsítette a juh- és kecskehúst.

2020. január 20-án 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.

2020. február 13-án a Te-
nyésztők Tanácsa megtárgyalta a 
Tenyésztési Program és a kiállítási 
szabályzat módosítási javaslatokat.

Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulója, márci-
us 15-e alkalmából Konkoly The-
ge Sándor díjat kaptak:

Bögréné Bodrogi Gabriella, 
a Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség operatív igazgatója, 
a tenyésztésszervezés modernko-
ri kiépítésében, megvalósításában 
végzett tevékenységéért, a Magyar 
Méhészeti Nemzeti Program kidol-
gozásáért.

Földi Gyula tenyésztő, az ős-
honos magyar állatfajták megőrzé-
se érdekében, elsősorban a juh- és 
a kisállattenyésztés terén végzett 
meghatározó tevékenysége, vala-
mint a fiatal generációk körében 
végzett ismertterjesztő munkája el-
ismeréseként.

A 2020. március 5-én tartott 
elnökségi ülésen egyeztettük a 
tisztújítást előkészítő tervezett rész-
közgyűléseket, a választható küldöt-
tek régiónkénti számát. A küldött-
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közgyűlési felhatalmazás alapján az 
elnökség tagjai döntöttek a Juh és 
Kecske Ágazatért Egyesülethez tör-
ténő csatlakozásról. 

2020. március 12-én a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 
küldöttközgyűlési és elnökségi jóvá-
hagyás alapján belépett a Juh és 
Kecske Ágazatért Egyesületbe. 

2020. március 13-án tájékozta-
tót küldtünk az Elnökség, a Felügye-
lőbizottság és küldötteink részére, 
„A tömeges megbetegedést okozó 
koronavírus humánjárvány követ-
kezményeinek gyors felmérése a 
kiskérődző ágazatban” címmel. 

2020. március 31-én kelt leve-
lünkben minden regisztrált juh- és 
kecsketartó részére részletes tá-
jékoztatást adtunk a járványügyi 
helyzet következtében kialakított 
Szövetségi munkarendről és a te-
nyészkos és tenyészbak támogatás 
igénybevételéről, illetve az egyéb, 
egységes kérelemhez kapcsolódó 
támogatási lehetőségekről.  A levél-
ben felhívtuk a figyelmet az ENAR 
rendelet előírásainak betartására.

2020. április 7-én tájékoztató le-
velet küldtünk ki az őshonos fajták in 
situ megőrzése programban résztve-
vő tenyésztők számára. Kifizetési ké-
relmet kellett benyújtaniuk az egysé-
ges kérelem részeként, ügyfélkapun 
keresztül azon tenyésztőinknek, akik 
2016. február 1. és 29. között vagy 
2017. február 1. és 28. között adták 
be támogatási kérelmüket. Az ügyfe-
lek számára 2020. április 6. és má-
jus 15. közötti időszak állt rendelke-
zésre kérelmük benyújtására. 

2020. április 9-én kelt levelünk-
ben tájékoztattuk Tagjainkat, majd 
2020. április 14-én honlapunkon 
adtunk tájékoztatást a kialakult 

járványhelyzettel kapcsolatban, 
különös tekintettel arra, hogyan 
végezzük a törzskönyvezési és tel-
jesítményvizsgálati munkákat. 

2020. április 14-én befejeződött 
az anyajuh támogatási kérelem be-
adási időszaka. A Szövetség instruk-
torai 6990 tenyészetben 812.859 
anyajuhra adtak ki igazolást.

2020. április 1. és 30. között 
nyílt sor hetedik ízben tenyészkos és 
tenyészbak támogatás igénybevéte-
lére a 74/2016. (XI.29.) FM rende-
let („a tenyészkos és tenyészbak 
tenyésztésbe állításának mező-
gazdasági csekély összegű tá-
mogatásáról”) alapján. Ebben az 
igénylési időszakban a 2019. októ-
ber 1. és 2020. március 31. között 
vásárolt apaállatok után lehetett a tá-
mogatási kérelmet benyújtani. 

A COVID járvány miatt idén 
elmaradtak a tenyészállat kiállí-
tások, és részközgyűléseinket, 
kül döttközgyűlésünket is csak 
későbbi időpontban tudtuk meg-
tartani.

2020. május–június folyamán 
a központi kos- és baknevelő telepe-
inken felnevelt tenyészállatokat egy 
új számítástechnikai módszer meg-
valósításával, az interneten, elektro-
nikus árverésen értékesítettük. 

2020. május 21-én a Felügye-
lő Bizottság a veszélyhelyzetre te-
kintettel online, skype értekezletet 
tartott, melyen áttekintették a Szö-
vetség 2019. évi pénzügyi gazdál-
kodását, illetve az Egyszerűsített 
beszámoló – mérleg, eredmény 
kimutatás, kiegészítő melléklet – 
megtárgyalása után jóváhagyták. 

2020. május végére elkészült 
elektronikus hírlevél küldő felüle-

tünk is, mely segítségével tömeges 
hírlevél (E-mail) küldésére nyílt lehe-
tőség, tagjaink számára. A legfon-
tosabb eseményekről, határidőkről 
azóta is folyamatosan tájékoztatjuk 
tagjainkat.

A 2020. június 24-i elnöksé-
gi ülésen Hajduk Péter beszámolt 
a szövetség első félévi szakmai és 
gazdálkodási tevékenységéről, mű-
ködéséről, különös tekintettel a 
COVID 19 veszélyhelyzet miatti át-
meneti szervezeti és ágazati intéz-
kedésekről. Az elnökség döntött 
arról, hogy a veszélyhelyzet utáni 
Farmer-Expo kiállításon a Szövet-
ség nem vesz részt. 

2020. június 24-én kelt leve-
lünkben tájékoztatást adtunk tag-
jainknak illetve valamennyi juh- és 
kecsketartó részére az aktuális 
ágazati támogatásokról, melyekre 
a koronavírus járvány gazdasági 
kárainak enyhítése céljából lehe-
tett átmeneti támogatást igényelni. 
A levélben felhívtuk a tartók figyel-
mét, hogy 2021. január 1-től csak 
a szövetségi tagoknak fogunk 
részletes tájékoztatást adni ága-
zati ügyekben és azt is kizárólag 
elektronikus eszközök igénybe-
vételével (sms, E-mail).

2020. július hónapban 9 hely-
színen tartottunk részközgyűlést a 
Szövetség tagjai számára, melyeken 
tájékoztatást adtunk az ágazat hely-
zetéről és a támogatásokról, a szak-
maközi szervezet előnyeiről, vala-
mint a tenyésztési program javasolt 
módosításairól. A jelenlévő tagok 
küldötteket választottak a Szövet-
ség küldöttközgyűlésébe. A rendes 
tagok 46 küldöttet, a társult tagok 
17 küldöttet választottak, és a tagok 
jelölést tettek a felügyelőbizottság 5 
tagjára is. A küldöttek elérhetősége 
honlapunkon megtalálható.
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TAGJAINK SZÁMÁRA A KÖVETKEZŐ HELYEKEN TARTOTTUNK RÉSZKÖZGYŰLÉST:

július 17. Gödöllő

július 21. Hódmezővásárhely

július 22.   Felsőzsolca

július 23.  Akasztó

július 24.  Kaposvár

július 28.  Nyíregyháza

július 29. Balmazújváros

július 30. Karcag

július 31.  Várpalota

Részközgyűléseinken megvá-
lasztották a Juh és Kecske Ága-
zatért Egyesületbe a Szövetséget 
képviselő küldötteket:

Bátor Árpád, Várpalota
Győri Zsolt, Hajdúböszörmény
Holló Mátyás, Uszód
Jeszek József, Somogybükkösd
Lajkó Levente, Üllés
Milisits-Németh Tímea dr. ,Szenna
Minárovics Máté, Törtel
Monori István dr., Karcag
Oláh János dr., Debrecen

2020. augusztus 26-án a NAIK 
Állattenyésztési, Takarmányozási 
és Húsipari Kutatóintézet herceg-
halmi tanácstermében tartotta Szö-
vetségünk küldöttközgyűlését a 
küldöttek 83,8%-os részvétele mel-
lett. A küldöttközgyűlést dr. Horn 
Péter elnök nyitotta meg, majd dr. 
Feldman Zsolt, az Agrárminisztéri-
um mezőgazdaságért felelős állam-
titkára a kiskérődző ágazat helyze-
téről és lehetőségeiről számolt be 
a küldöttközgyűlésnek. Ezt köve-
tően dr. Tóth Imre és felesége, dr. 
Horn Péter elnök, és dr. Feldman 
Zsolt államtitkár adta át a Szövet-
ség id. Tóth Imre vándordíját Kasza 
Sándor dormándi tenyésztőnek, aki 
több évtizede dolgozik a magyar 
merinó tenyésztésében, nemesíté-
sében, törzskönyvezésében.

Hajduk Péter ügyvezető igaz-
gató beszámolt a 2019-2020. év 
tenyésztési és gazdasági esemé-

nyeiről. Deák Györgyi, a Szövetség 
gazdasági vezetője ismertette a 
2019. évi egyszerűsített mérlegbe-
számolót, majd dr. Hetényi Tamás, 
a felügyelőbizottság elnöke meg-
tartotta a Felügyelőbizottság beszá-
molóját. A küldöttközgyűlés egy-
hangúlag elfogadta az ügyvezetés 
2019. évi tenyésztési és gazdasági 
beszámolóját és a felügyelőbizott-
ság beszámolóját.

Dr. Horn Péter megköszönte a 
Tagság bizalmát illetve a leköszönő 
elnökség és felügyelőbizottság tag-
jainak munkáját. Ezután sor került 
a felügyelőbizottság, az elnökség 
tagjainak, az elnök és az alelnökök 
megválasztására.

A tagsági viszonyok rendezése 
után a közgyűlést ebéd és kötetlen 
szakmai beszélgetés követte. 

2020. szeptember 10-én kelt 
levelünkben valamennyi regisztrált 
juh- és kecsketartónk részére tájé-
koztatást nyújtottunk a kos/bak-, 
illetve az anyakecske de minimis tá-
mogatásokról. A járványügyi helyzet-
re tekintettel az Agrárminisztérium a 
41/2020. (VIII. 19.) AM rendeletben 
módosította a 74/2016. (XI.29.) FM 
rendeletet és a 26/2014. (XI.20.) FM 
rendeletet. Ez jelentős változásokat 
jelentett Szövetségünk és az igény-
lők számára, mindkét támogatás 
igénylését csak a Magyar Államkincs-
tár által működtetett elektronikus űr-
lapkitöltő felületen, ügyfélkapun ke-

resztül lehetett benyújtani. 
Az anyakecsketartás de 

minimis támogatásáról szó-
ló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 
szerinti támogatás igénybevételé-
ről szóló 92/2020. (IX. 16.) számú 
Kincstár Közlemény értelmében az 
anyakecsketartás támogatási ké-
relmeket 2020. szeptember 21. 
és október 30. között lehetett 
benyújtani, a támogatás mértéke 
2020 évben 8.200 Ft/anyakecske. 
A Szövetségünk instruktorai 704 te-
nyészet részére, 26.005 anyakecs-
kére adtak ki igazolást.

2020. október 1. és novem-
ber 2. között nyílt lehetőség a te-
nyészkos és tenyészbak támoga-
tás igénylésére a 74/2016. (XI.29.) 
FM rendelet („a tenyészkos és te-
nyészbak tenyésztésbe állításának 
mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásáról”) alapján. Ebben az 
igénylési időszakban a 2020. ápri-
lis 1. és 2020. szeptember 30. kö-
zött vásárolt, vagy saját maguknak 
beállított apaállatok után lehetett a 
támogatási kérelmet benyújtani. 

2020. október 19-én a tenyész-
tési program elfogadásáról dön-
tő 11 fős bizottság megválasztotta 
a Tenyésztők Tanácsa kecskete-
nyésztő tagjait (Farkas Gyöngyvér, 
Hege Ferenc, Jánosi Jenő Zsolt, 
Krániczné Mayer Erika, Teklovics 
Ákos).
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IN MEMORIAM 
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DR. RADNÓCZI LÁSZLÓ (1949–2020) 

Súlyos és szomorú veszteség érte 
a magyar állattenyésztést. Dr 

Radnóczi László a hazai tenyész-
tés-szervezés kiemelkedő és széles 
körben elismert egyénisége 2020. 
április 29-én végleg eltávozott a kol-
légák és barátok köréből, egy küz-
delmes és tisztességes szakmai 
életutat hagyva maga mögött.

Dr. Radnóczi László 1949. janu-
ár 24-én, Lövőn (Moson-Győr-Sop-
ron megyében) született egy igyek-
vő és tehetséges polgári családban, 
ahol a „föld” szeretete és a nemzeti 
hagyományok tisztelete és ápolása 
a neveltetés természetes velejárója 
volt. Sopronban kitűnően érettsé-
gizett és egy év katonai szolgálat 
után, 1968-ban kezdte meg egye-
temi tanulmányait a Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetem Mezőgaz-
daságtudományi Karán. Diplomáját 
1973-ban, az állattenyésztési szak-
irányú államvizsgán jeles eredmény-
nyel szerezte meg. Sertéstenyészté-
si témában 1986-ban doktorált.

Az egyetem elvégzése után, rö-
vid ideig a vadgazdálkodás terüle-
tén dolgozott, majd 1977-től az or-
szágos hálózattal rendelkező ISV 
tartástechnológusaként részt vett 
az új és széleskörű nagyüzemi ser-
téstelepek tervezésében és létre-
hozásában. Az agrárminisztérium 
egykori országos intézményéhez, 
az állami (hatósági) feladatokat el-
látó Országos Állattenyésztési és 
Takarmányozási Felügyelőség Köz-
pontjába, ill. annak sertéstenyész-
tési osztályára került áthelyezéssel, 
1977-ben. Gyakorlatilag ebben az 
országos hatáskörű intézményben 
(székhelye: Bp. Keleti Károly u. 24), 
amely ugyan sok átszervezést és 
névváltozást élt meg, a magyar ál-
lattenyésztést szolgálva 22 évet töl-
tött el, becsületes és kiemelkedő 
szakmai munkával. Előbb (1990-
ben) a „Sertéstenyésztési Osztály”, 
majd egy későbbi átszervezést kö-

vetően (2006-ban) a „Sertés- és 
Juhtenyésztési Osztály” vezetője 
lett. Egyben felelősségére bízták az 
őshonos és tradicionális fajták ha-
tósági kezelését, a rendszerváltoz-
tatást követő uniós elvárásoknak 
megfelelő nyilvántartási és szakmai 
rendszerének kidolgozását. Alapí-
tó tagja (1989), és 20 éven keresz-
tül „végrehajtó titkára” ill. elnökségi 
tagja volt a „Dunamenti Országok 
Őshonos Egyesületének”, a DAGE-
NE-nek (Danubian Countries Alli-
ance for Conservation of Genes of 
Animal Species).

Jelentős szerepet vállalt 1990 
után az Állattenyésztési Törvény 
(1993) előkészítésében, főként a 
fajtatiszta sertéstenyésztők egye-
sületének (FSE) és a mangalica 
sertéstenyésztők egyesületének 
(MSE) megszervezésében, szakmai 
támogatásában. Komoly és kez-
deményező munkát vállalt a mo-
dern populációgenetikai alapokon 
nyugvó, az ún. BLUP módszeren 
alapuló hazai sertés tenyészérték-

becslési-rendszer és a számítógép-
re alapozott sertés törzskönyve-
zési-rendszer kifejlesztésében. Az 
informatikai rendszerek szolgálatba 
állítására a sertéstenyésztésben ha-
talmas energiákat fektetett, többek 
között a kiváló egyetemi kapcsola-
tai is segítették ebben. Elsősorban 
a Kaposvári Agráregyetemmel ala-
kított ki rendkívül gyümölcsöző és 
eredményes hosszútávú együttmű-
ködéseket. Hittérítőként hirdette a 
sertéstenyésztésben a mestersé-
ges termékenyítés, a teljesítmény-
vizsgálat és BLUP-tenyészérték-
becslés együttes alkalmazásának 
előnyeit. Több évtizeden át a „ser-
tés teljesítmény-vizsgálati kódex” bi-
zottságnak lett elismert vezetője. Ní-
vós szakkiadványoknak volt hosszú 
éveken át szerkesztője, szakírója.

Munkásságának kiemelkedő 
szakasza (1997-2005) volt, amikor 
az Országos Mezőgazdasági Minő-
sítő Intézet feladatkörében kidolgo-
zásra és országos szintű bevezetés-
re került a „Tenyészet Információs 
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Rendszer (TIR)”, továbbá a „sertés, 
a juh és kecske egységes nyilván-
tartási és azonosítási rendszerek 
(ENAR-ok)” kialakítása. A nagy je-
lentőségű, uniós követelménye-
ket maximálisan kielégítő projekt-
fejlesztésekben mind a jó elméleti, 
mind az erős gyakorlati tapaszta-
latával nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy nemzetközi hírnévvel sikerült 
befejezni a teljeskörű nyilvántartá-
si rendszerek bevezetését. A rend-
szerek mai napig, az akkor kidol-
gozott alapokon jól működnek. Az 
időszaknak további jelentős kihívá-
sa volt a szarvasmarha, sertés, juh 
„Vágott-test Minősítés” informatikai 
alapon működő rendszereinek ki-
fejlesztése, amelyben ugyancsak 
jelentős szerepet kapott és vállalt.

Elsősorban a gyakorlati sertés-
tenyésztés és nemesítés volt ked-
velt szakmai élettere. A 80-as évek-
ben sorra járta a tenyész-telepeket, 
törzstenyészeteket, ellenőrizte a te-
nyésztési programokat, rendkívüli 
„állatfelismerő” képességével ered-
ményesen segítette a célpárosításo-
kat, bírálta az utódokat, „éles szem-
mel” válogatta ki a tenyészkanokat. 
Nagy szívóssággal dolgozott a ma-
gyar nagyfehér és a magyar lapály 
fajták egységes teljesítményének 
és típusának kialakításán. Tapasz-
talatának jelentőségét felismerve, 
a hazai és nemzetközi kiállításokon 
küllemi bírálónak kérték fel, és nagy 
elismerés mellett bírált. Kedvenc bí-
rálati helyszíne volt évekig a neves 
Hódmezővásárhelyi Állattenyészté-
si Kiállításnak sertés bírálati szek-
ciója. A Magyar Fajtatiszta Sertést 
Tenyésztők Egyesülete (FSE) te-
nyésztési szakbizottságának felkért 
vezetője volt hosszú éveken át.

Egyik legnagyobb személyes 
szakmai eredménye, hogy 1980-as 
években sikerült állami génmegőr-
zési program keretében megmen-
tenie az őshonos és kipusztulás 
szélére sodródott vörös mangalica 
fajtát, évekig tartó precíz, a kihalás 
közeli populációt feltáró és egyed-
szintű beavatkozásával, a külön-
leges odafigyelésével. Ugyancsak 
munkásságának is volt köszönhető, 
hogy 2018-ban a Keletiló Tenyész-
tő Egyesület rekonstrukciós elkép-
zelése, a „Turáni lófajta” tenyésztési 
programja kidolgozást és állami el-
ismerést nyert. Nagy szeretettel volt 
Székelyföld iránt, igyekezett a „szé-
kely ló”, mint őshonos fajta állami 
elismertetését elérni.

Munkája során nem csak művel-
te, de oktatta is a sertéstenyésztést. 
Ennek elismeréseként 2006-ban a 
DATE tiszteletbeli docense lett.

A hatósági tenyésztésirányítá-
si feladatok átrendezésekor, 2010-
ben a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Mezőgazdasági Főosztályán foly-
tatta munkáját, mint főosztályveze-
tő-helyettes és egyben állattenyész-
tési osztályvezető, majd 2012-től 
már nyugdíjasként, közigazgatási 
főtanácsadó. A minisztériumi mun-
kája során feladata volt az új állat-
tenyésztési stratégiák tervezeteinek 
elkészítése, ezek közül is kiemelten 
a sertéstenyésztési stratégiai intéz-
kedések előkészítése. Részt vett 
(még) az EU állattenyésztési rende-
lete (2016/1012 EU rendelet) adap-
tálásában, ill. a kapcsolódó hazai al-
kalmazás rendeleteinek, az uniós 
jog által szabályozott és nem szabá-
lyozott állatfajták tenyésztésszerve-
zési szabályainak kidolgozásában.

Munkáját 2014-ben a minisztéri-

um Konkoly Thege Sándor-díjjal is-
merte el. A magyar állattenyésztés 
érdekében végzett több évtizedes 
lelkiismeretes munkája elismeré-
seként 2017-ben a Magyar Állatte-
nyésztők Szövetsége a „Magyar Ál-
lattenyésztésért Díjjal” jutalmazta, 
majd 2019. március 15-én Nagy 
István agrárminiszter tüntette ki az 
Életfa emlékplakett bronz fokoza-
tával. Az FSE (ezévben) az „Év Te-
nyésztője 2019” kitüntető díjjal ju-
talmazta munkásságát.

Szakmai életpályájának talán 
szimbolikus ívét adja, hogy abban, 
amiben hitt, a rendszerváltoztatás 
után ismét lehetőség van a magyar 
állattenyésztés magas színvonalon 
történő felemelésére, így lehetett 
egyik kidolgozója a sikeres 1993. 
évi állattenyésztési törvénynek és 
lehetett előkészítője a 25 évvel ké-
sőbbi, 2018. november 1-én ha-
tályba lépő uniós állattenyésztési 
törvénynek, ill. rendeleteinek. Ez a 
negyed évszázad jelentős előrelé-
pést hozott a hazai állattenyésztés 
gyakorlatában és minőségében. Dr. 
Radnóczi László rendkívüli adottsá-
gai, becsületes szorgalma és szak-
mai elhivatottsága nélkül ez a si-
keres folyamat nem jöhetett volna 
létre. Jelen korunknak nagy szüksé-
ge volt/van a tiszta, nemzeti alapon 
történő szabad szakmai gondolko-
dásra, amire minden személyes ér-
dek nélkül, kizárólag csak kivételes 
emberek, mint Dr. Radnóczi László 
képesek.

Búcsúzásképpen Váczi Mihály 
sorai jutnak eszembe, amikor kivá-
ló kollégánktól és barátunktól fáj-
dalmasan, de el kell köszönnünk:

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Dr. Zsilinszky László



32

TÓTH GÁBOR (1950–2020)

A hajdani pásztor-juhász őseimhez 
hasonlóan, most gondolatban 

én is „pásztortüzem” mellé kupo-
rodok, - egy fényt, egy melegséget 
nyújtó megemlékezésre - a bennem 
kavargó élményekből fájó emléket 
állítva édesapámnak:

Tóth Gábornak, aki rövid és küz-
delmes betegsége után, idén már-
cius 13-án hagyott itt örökre ben-
nünket, s akit az ősi állattartásban, 
a juhtenyésztésben végzett fárad-
hatatlan munkája alapján, országo-
san is elismert juhász emberként 
tartottak számon.

S bár örök távozásával szívünk 
egy darabját is magával vitte az 
örökkévalóságba és gyászunkra 
mindeddig a múló idő még nem ho-
zott enyhületet, de kimondhatatlan 
hálával és szeretettel emlékezünk 
minden egyes percre, mit Vele tölt-
hettünk, munkás életére és arra a 
láthatatlan kis "tarisznyára", amit szí-
vembe rejtett el és az együtt töltött 
idők alatt telepakolt lelki útravalók-
kal, szeretetével, tapasztalataival, 
hogy abból merítsünk azon az úton, 
melyen majd egyszer Nélküle, önál-
lóan kell tovább haladni.

Édesapám 1950. január 11-
én született. Mint általában az ősi 
mesterségek, a mi családunkban is 
apáról-fiúra öröklődik a pásztor ha-
gyományok, hiszen az én őseim is 
több generáción keresztül a juhá-
szatból éltek. Már apai nagyapám 
is törzstenyésztő volt, kiállításo-
kon szerepelt egyedi „juhfajtáival”, 
édesapám Tőle sajátította el, gyer-
mekkorától benne élve, dolgozva, 
nap mint nap látva az állattenyész-
tés tudományát. Édesapámék hár-
man voltak testvérek, de egyedül Ő, 
Gábor vitte tovább ezt a nem min-
dennapi „mesterséget”, s mivel fiú 
gyermeke nem született, később 
belém, mint egyetlen leányába igye-
kezett átörökíteni minden tudomá-
nyát, s a juhász őshagyománynak 

minden apró fortélyát. A Kendere-
sen eltöltött általános iskolás évek 
után, szüleivel a Zemplén megyei 
Szomolyára, nagyapám hajdani 
szülőfalujába költöztek. E vadregé-
nyes hegyvidéki tájon élték, szintén 
a juhtenyészetben szorgoskodva 
mindennapjaikat. Édesapám ek-
koriban végezte el Hernádvécsén 
a Juhász Iskolát, ettől fogva, édes-
apja nyomdokaiba lépve, sorsa már 
hivatalosan is elválaszthatatlanul 
összeforrott a magyar állattenyész-
téssel. A jó értelemben vett parasz-
ti értékrenddel, a határtalan termé-
szet-és jószágok iránti szeretetével, 
rajongásával a szívében élte az én 
édesapám életének minden egyes 
pillanatát. 1967-ben, 17 esztendős 
volt, amikor újra visszakerültek Ken-
deresre, ahol végleg letelepedtek, s 
ettől fogva ez a város jelentette szá-
mára élete utolsó napjáig az ottho-
nát. Eleinte itt is édesapja mellett 
juhászkodott, majd később a Tsz 
tehenészetében dolgozva elsajátí-
totta a fejés-és sajtkészítés munka-

folyamatait, sőt Szolnokon még ez 
irányú szakmát is szerzett, de mégis 
csak a juhász mesterség állott kö-
zelebb a szívéhez. A pásztor em-
bert a „nyája” mellé szólította szíve, 
kötelessége. Nem váltogatta sűrűn 
munkahelyeit, hiszen egész szak-
mai múltján át két munkahelyen: 
21 éven át, 1988-ig a November 7. 
Tsz Juhászatában, majd egészen a 
2011-es nyugdíjazásáig a Debrece-
ni Egyetem Karcagi Kutatóintézet-
ben találta meg azt a tevékenységet, 
amely nem csupán megélhetési le-
hetőséget nyújtott számára, hanem 
egyfajta életformát, elhivatottságot, 
a szakmája iránti rajongást hozta 
el dolgos napjaiba, már-már a jó 
értelemben vett megszállottság jel-
lemezte a munkához való hozzáál-
lását. 1973-ban kötött házasságot 
élete párjával, édesanyámmal, Túri 
Erzsébettel, aki segítő kezekkel 
Édesapám mellé állt és nem csak 
a családi harmóniát, a fészek me-
legét teremtette meg nekünk, ha-
nem oroszlánrészt vállalt fel a jó-
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szágok körüli közös munkákból is, 
s egyben férjének legerősebb lelki 
támasza volt. Nem csupán sorsuk 
napfényes útjain fogták egymás 
kezét, hanem kitartottak akkor is, 
amikor már sötét fellegek gyülekez-
tek élete egén. 1974-ben, egyetlen 
leányukként érkeztem meg szüle-
im életébe, a kis családba, én már 
első perctől beleszülettem ebbe a 
csodálatos világba, hiszen, amióta 
az eszemet tudom, közeli kapcso-
latban éltünk a természettel, szív-
vel-lélekkel a jószágokért voltunk, 
értük dolgoztunk, szeretjük őket és 
tisztelettel bánunk velük. Életünket 
mindig is a természet irányította. A 
kelő nappal ébredtünk, rendje volt 
a dolgoknak, gondolataink még 
otthonunkból is a pusztában jár-
tak. Eleinte én voltam a „kisbojtára” 
édesapámnak, majd később (remé-
lem) én váltam legfőbb segítőtársá-
vá. Páratlan mennyiségű tudást és 
tapasztalatot kaptam Tőle! A kör-
nyéket, a határt úgy ismerte, mint 
a saját tenyerét, érezte a tájnak és 
a benne élő állatoknak minden rez-
dülését. Egy nagyobb fa, egy távoli, 
homályba vesző építmény, jó irány-
tű volt számára, amely segített neki 
az eligazodásban. Kedvenc jószá-
gait nagy tiszteletben tartotta, mint 
pásztor ember, leghűségesebb se-
gítőit, a kutyáit: Francit és Szikrát 
pedig családunk megbecsült tagja-
ként kezelte, szeretettel gondosko-
dott róluk.

Nyugdíjas napjain is dolgozott, 
mindaddig, amíg a súlyos beteg-
ség derékba nem törte tevékeny 
mindennapjait. A Tsz-ben és a Ku-
tatóintézetben is számtalan kitün-
tetéssel méltatták fáradozásait, 
lelkiismeretes munkáját. Több al-
kalommal is „Kiváló dolgozó” elis-
merésben részesült, majd 10-15 és 
20 éves Törzsgárda oklevéllel jutal-
mazták és a törzs tenyésztésben, a 
Kutató Intézetben elért kiváló ered-
ményeiért is több ízben megbecsü-
léssel értékelték magas színvonalú 
munkáját, igyekezetét. Sok éven át 
a Tsz vezetőségi tagjaként is közre-

működött. 1995-től az OMÉK-on is 
rendszeresen jelen voltunk, és az 
ország legkülönbözőbb pontjain 
(Budapesten, Debrecenben, Hód-
mezővásárhelyen, Kaposváron) be-
mutatkoztunk és közreműködtünk 
a kiállítások eredményes lebonyo-
lításánál.

A bemutatókon, rendezvénye-
ken végzett lelkiismeretes munká-
jáért édesapám „Aranykampó” díjat 
kapott elismerésül, nyugdíjazása-
kor pedig külön megköszönték sok 
évi tevékenységét, amely jóleső ér-
zéssel töltötte meg szívét. 1996-
tól, egészen 2011-ig kis családunk 
minden tagja együtt dolgozott, kö-
zös céljaink és elképzeléseink vit-
tek bennünket előre. Édesapámnak 
régi nagy álma vált valóra, amikor 
két fiatal mezőgazdasági szakem-
bernek köszönhetően előállhattunk 
a „kettes”, majd rövid idő múlva a 
„négyes kosfogatunkkal”. „Gábor 
bátyám! Válassza ki a kost és mi 
beszerzünk hozzá mindent, ami 
kell!” – biztatta Édesapámat ifjú pat-
ronálója. És valóban! Minden meg-
teremtődött, amire szükségünk volt 
ahhoz, hogy az álom valóra válhas-
son! Igazából a jószág választotta 
ki jövőbéli gazdáját erre a „külde-
tésre”, amikor Édesapám lábához 
többször is oda dörgölőzött.

– Eredj már innen, mert befog-
lak!” – mondogatta a jószágnak já-
tékosan. És valójában innen indult 
útjára ez a kedves történet... 2003-
ban egy év alatt betörtük a kosokat, 
amelyben Édesapám keresztfia, 
Ferenc, és jómagam is nagy segít-
ségére voltunk. Az állatok betaní-
tása hatalmas türelmet, lehetetlent 
nem ismerő hitet, kitartást és vég-
telen szeretetet igényelt mindany-
nyiunk részéről. Megannyi fáradsá-
got, időt kell rászánni arra, hogy a 
hajtó, a segédhajtó és a kosok kö-
zött a kölcsönös bizalom, a feltétel 
nélküli szeretet és az összhang ki-
alakulhasson! De úgy érzem, hogy 
megérte a fáradozást! Mert min-
den túlzás nélkül hiszem azt, hogy 
különleges élményben lehetett ré-

sze annak, aki szembesült ezzel a 
nem mindennapi látvánnyal, hiszen 
egy-egy felvonulás alkalmával év-
százados hagyományok, díszes öl-
tözékek, az állat szereteten alapuló 
ősiség varázslatos világa kelt életre. 
A fogatunk megjelenésével, min-
den önhittség nélkül, igazi kurió-
zumnak számítottunk, érdekesség-
ként, furcsa ritkaságként tekintenek 
ránk a kiállításokon. A rendszeres 
résztvevők már követeltek, vártak 
bennünket, jó érzés volt látni, hogy 
a munkánk nem volt hiábavaló, hi-
szen számtalan embernek szerez-
tünk örömet jelenlétünkkel. Ha vala-
milyen véletlen folytán nem tudtunk 
felvonulni a rendezvényeken, már 
hiányoltak bennünket. Közben per-
sze átéltünk szomorú vesztesége-
ket is, mélyen megviselt bennünket, 
amikor a magunk által felnevelt, ta-
nítgatott, dédelgetett kis jószágokat 
elveszítettük, amikor a hűtlen idő 
őket sem kímélte, kiöregedtek és 
sorban elpusztultak. A négyes kos-
fogat szereplése a 2011-es OMÉK-
on ért véget. Ezután a kecskefo-
gatunkkal jártuk az országot, úgy 
éreztük, hogy mindenütt a szívük-
be zártak bennünket az állatbarát 
emberek, megjelenésünket nagy 
érdeklődéssel fogadta a közönség.

2015-ben már a második kecs-
kefogatunkkal hódítottuk meg az 
érdeklődőket, már egész kis rajon-
gótábor alakult ki körülöttünk. Jó 
volt érezni szeretetüket, megbe-
csülésüket! Ekkor már én töltöttem 
be a hajtó szerepét és édesapám 
volt mellettem a segédhajtó. Az Ő 
jelenléte és szakértelme, végtelen 
biztonságot nyújtott, erőt sugárzó 
lénye, valami kimondhatatlan bátor-
sággal, egyben nyugalommal töltöt-
te el lelkemet.

A Juhtenyésztő Szövetségben 
tevékenykedve, a kosok elveszté-
se után is jártuk a kiállításokat, juh 
gondozóként is hozzájárultunk a 
rendezvények sikeréhez. A kecske-
fogatunkkal állandó vendégei vol-
tunk a Túrkevei Juhászfesztiválnak.

2017-ben is épp Túrkevén sze-
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repeltünk, amikor a fesztivál utáni 
hétfőn egy „derült égből villámcsa-
pásként” érkezett váratlan beteg-
ség levette apukámat a lábáról. Fáj-
dalmas küzdelem vette kezdetét, 
mi, a családtagjai és ő is mindent 
megtettünk volna a felépüléséért, 
szerettük volna még egyszer visz-
szakapni a hajdan erős, életvidám, 
minden nehézséget legyőző em-
bert, de sajnos lassan már Ő maga 
is belátta, hogy soha többé nem tud 
olyan aktív részese lenni ezeknek a 
csodás rendezvényeknek, mint az-
előtt. Lassan felőrölte az a tudat, 
hogy az alattomos kór, mely úrrá 
lett szervezetén, imádott tevékeny-
ségének a végét jelentette. 2019. 
augusztusában járt utoljára, (de 
már csak látogatóként) a FARMER 

EXPO-n, Debrecenben. Életének 
utolsó szakaszát felidézve, egy vég-
telen szomorú kép jelenik meg em-
lékezetemben: - „milyen megrázó 
és kegyetlen próba lehetett ennek 
a hajdan magasan ívelő embernek 
szembenéznie az elmúlás gondola-
tával!”

Annak az embernek, akinek éle-
teleme volt a mozgás, a munka, szí-
vének nyugalma, boldogsága volt 
erdők-mezők csendje, akinek éle-
tét betöltötte a családja szeretete, 
el kellett fogadnia a belső halált, a 
földre hullást, a tehetetlenséget a 
betegséggel szemben.

Milyen csekély lehetett számára 
a test fájdalma a lélek fájdalmához 
képest! Ez év március 13-án érke-
zett meg érte az elmúlás angyala, 

hogy elvigye Őt tőlünk a végtelen 
útra.

Élt: csendben, tartással, néma 
méltósággal. Tetteivel bebizonyítot-
ta, hogyan lehet embernek marad-
ni egy embertelen világban, bölcs 
követője volt az igaznak, a jónak, 
a szépnek. Az egyenes gerinc, az 
adott szó hitele és a becsület nélkü-
lözhetetlen útitársak voltak számá-
ra. Mindhalálig megtudott maradni 
embernek, társnak, édesapámnak, 
jó testvérnek és barátnak. Fényt, 
meleget árasszon Reá az „égi pász-
tortűz”, amelynek melegére mind-
annyiunknak nagy szüksége lenne, 
úgy a Földön, mint a csillagok kö-
zött! Azzal a néhány sorral búcsúz-
zunk Tőle, amely talán az életének 
hitvallása is lehetne:

„Valahol pásztortüzek gyúlnak,
És a lángok az égbe nyúlnak,

A feledés homálya lassan elmossa a múltat!
De míg a mesék igazsága

Száll szájról-szájra,
Addig van remény, hogy megmarad

a magyarnak hazája”

Nagyon szeretünk: Anya és Edina
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FANTÓLINÉ BARSI GABRIELLA (1971–2020)

Kisgyőrben született – „mert már 
a mentő akkor is késett kicsit” 

– 1971. december 11-én. Szülei, 
felmenői mind e község leszárma-
zottjai. Kis falu, mindenki ismer min-
denkit. Általános és középiskoláját 
helyben, illetve a közeli nagyváros-
ban Miskolcon végezte. Édesanyja 
elsőgenerációs értelmiségi, a telepü-
lés VB Titkára, majd jegyzője. S mint, 
ahogy faluhelyen szokás, hivatali 
ideje mellett – természetesen laká-
sán – 24 órában van ügyfélfogadás.

Így aztán a cseperedő leányka 
hamar megtanulja – ha eleinte nem 
is nagy örömmel – a sütés-főzés, 
takarítás halaszthatatlan művelete-
it. Valószínűleg már itt ragadt rá a 
rendszeres, kitartó, lelkiismeretes 
munkavégzés.

Eleinte a városban szürke, de 
bizonyára felelősségteljes munka-
körökben dolgozik. Közben felgyor-
sul az idő. Házasság – szintén fa-
lubélivel – s a gyerekek, két ma már 
egyetemet végzett fiú.

Új kihívás: ami persze ismét ta-
nulás – levelezőn Egerben szociál-
pedagógus diploma megszerzése, 
mely feltétele új munkahelyének, a 
gyermekjóléti szolgálat, majd a gon-
dozási központ vezetőjének feladat-
köréhez. 

Természetesen közben laká-
sépítés, gyerekek útnak indítása, 
plusz apai nagymamájának hosz-
szantartó, haláláig való ápolása.

Ő mindenkit ismert a faluban, 
s viszont. Nemcsak beosztásából, 
hanem lényéből fakadóan segített 
önzetlenül aprónak, idősnek. Eköz-
ben viszonozva jólelkűségét, önzet-
len szeretetét lett Kisgyőr Gabikája. 

S akkor újabb csavar: közelé-
ben birkákat látott, amelyek egy-
re jobban megérintették. Gyorsan 
határozott: ebből az „Ildéből” Neki 
nagyon kell. Közben kies környe-
zetben, került egy kis tanya is, az Ő 
tufába vájt kőistállójával.

Persze a mókuskerék is na-
gyobb fordulatra váltott. Munkahely, 
hivatás – lelke megnyugtatásának 8 
óráról 6 órára történő módosításával 
– a család, a gyerekek, a tanya, ahol 
a kezdeti 13 bárányból már szép kis 
falka lett, mivel kezdetét vette meg-
próbáltatásainak hosszú sora. Mikor 
barátnőjével napokig keresték a 13 
bárányt, mikor beindultak az első el-
lések, természetesen nem a könnyű 
ellések, térdepelni, feküdni, hasalni 
a lucskos trágyában, küzdeni órá-
kig, sokszor hiábavalóan, mikor át-
élni a gyönyörű, formás növendékek 
elvesztését, sírni tehetetlenül.

Mindezek ellenére harcos volt, 
nem hagyta legyőzni magát. Fiatal, 
törékeny asszony létére nyarakon 
tikkasztó hőségben, zúgó zápor-
ban legeltetni, vagy hátborzolga-
tó, félelmetes kalandként megél-
ni szarvasbőgés idején a nyájjal az 
erdőben ragadni, eltévedni, persze 
egyedül, térerő nélkül. Télen na-
ponta kétszer autóval jeges utakon 
menni, etetni, bálát berakni, villázni. 

Közben 2009-ben a Magyar 
Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 
tagjává lett, természetesen, mint 
törzstenyésztő. Eleinte azért volt 
benne némi kishitűség, hogy az ő 
szeretet „Ildéjei” nem lesznek olya-
nok, mint a máséi, hogy a juhásztár-
sadalom, vagy a szövetség appará-
tusa nem fogadja be, s hogy eljut-e 
majd a csodált, nagy kiállításokra, 
melyekre elejétől fogva nagy érdek-
lődéssel, kíváncsisággal látogatott. 

De egyszerre csak beérett a 
gyümölcs: tenyészállatainak, ered-
ményeinek híre lett. Mi több a kiál-
lítások résztvevője, majd díjazottja 
lett, több éven az összetett pontszá-
mok alapján első helyeken végzett, 
tovább ragozva a kiállítás legszebb-
je lett az Övé!

Persze a felsoroltak mögött mi 
van, minek az eredményei: a nap 
8-10-16 óra egyedül eltöltött szen-
vedésnek olykor, kudarcnak, ki-
merültségnek, bezárkózottságnak, 
elszigetelődésnek, zsákfaluban ju-
hászkodni. A gyerekek végeztek, 

FANTÓLINÉ BARSI GABRIELLA (1971–2020)
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egyikük átveszi a gazdaságot, s ak-
kor újra vissza régi szerelméhez, az 
idősgondozáshoz.

Így aztán már nemcsak szülő-
falujában lett „mindenki Gabikája”, 
hiszen lényéből fakadóan, viselke-
désével, szeretett teljes munkájával, 
gondozottait, munkatársait is elbű-
völte, kik viszont szeretettel fogad-
ták be. Ebben a munkakörében is 
borzasztó fordulaton pörgött, ven-
dégelte, vendégül látta az otthon 
lakóit, munkatársait, rekreációs 
programot szervezett tanyáján. Ám, 
hogy élete ne legyen oly „egysíkú, 
csendes folyású” késztetést érzett 
a citerázás elsajátítása iránt (termé-
szetesen óraadó tanárhoz kellett 
mennie), ezt kiegészítendő, több 

éves invitálás után a helyi énekkar-
ba is be kellett lépnie és így tovább.

S akkor egy újabb, sajnos már 
tragikus fordulat: az elmúlt év vége 
felé, egyre gyakoribb rosszullétek, 
szabadkozása ellenére kivizsgálás, 
CT, mely rárobbantotta a családjá-
ra, környezetére a hihetetlen tényt, 
fiatal, törékeny testében megtelepe-
dett – leírni is milyen szörnyen ne-
héz – a halálos kór.

S mégis ő volt az, aki leginkább 
hitt legyőzésében, mindvégig tartva 
a bizakodást szerettei körében, fen-
nen hangoztatva: Matyi fiának jövő 
év tavaszára szervezett lakodalmá-
ban táncolni akar!

Mi tartotta, tarthatta benne ezt a 
nagy hitet? Mindig is hívőként élt. A 

betegsége tudatával egyre elköte-
lezettebbé lett a Mindenható iránt. 
Ám, mint annak idején a mentő, 
most a megmentő is elkésett. 

Kisgyőrben látta meg a napot  
– amit 2020. szeptember 5-én e 
szörnyű, felfoghatatlan végkifejlet 
számára örökké letakart – Kisgyőr-
ben is marad velünk örökké.

Soha nem látott „széledni nem 
akaró” tömeg búcsúztatta 2020. 
szeptember 8-án a küzdelmek so-
rán, a szeretett szolgálatot a leg-
magasabb fokon végző Tiszteletes-
nek, a család barátjának Gabihoz 
méltó, felemelő, végtisztesség meg-
adásával.
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1943. április 11-én Kiskőrösön, az 
Opauszki család második gyer-

mekeként látta meg a napvilágot. 
Édesapja és anyai nagyapja is elkö-
telezett juhtartói voltak a vidéknek, 
ezért a juhok szeretete őt is végig-
kísérte egész életén át. Akasztó és 
Kiskőrös között, az akkoriban pár 
száz lelket számláló Döbrögec ta-
nyavilágában nevelkedett, és ettől 
a térségtől, a helyi emberektől soha 
nem is akart szabadulni. Kisgyer-
mekkora óta a birkákkal volt, fel-
menőitől elleste a szakma minden 
fortélyát. Tanulmányaira később ez 
nem is lett jó hatással. Nem szeret-
te az iskolát. Egy alkalommal szü-
leinek – akik aznap piacra men-
tek – betegségre hivatkozva otthon 
maradt. A korántsem beteg Jancsi-
ka, amikor már úgy gondolta, hogy 
tiszta a levegő, kiment játszani és 
a tanya udvarán lévő lovas vetőgé-
pen ülve imitálta a nagy munkát. A 
baj csak az volt, hogy az iskola ter-
mének ablaka pont ránézett és a ta-
nító bácsi persze észre is vette ezt. 
Meg is mondta szüleinek, akik ha-
zaértek a piacról, hogy Jancsi mivel 
„orvosolja” magát betegsége alatt. 
Édesapja aztán persze az ostorral 
imitálta szegény Jancsin, hogyan 
kell bánni a lóval. Miután elvégezte 
a 8 elemit, szülei unszolására eszter-
gályosnak kezdett tanulni Budapes-
ten. Vasággyal együtt költözött be a 
kollégiumba és másfél hónap múlva 
a szülők, a tanya és a birkák hiánya 
miatt vasággyal is együtt jött haza. 
Ennek a vidéki életformának a sze-
retete hazahúzta. János legénykorá-
ban aktív közösségi életet élt. Ifjúsá-
gi bálak és kollektív helyi programok 
nélkülözhetetlen tagja volt. A helyi 
evangélikus gyülekezetnél presbiter 
volt, gyors és választékos beszédét 
– melyben nem volt hiány – kihasz-
nálva pedig vőfélykedett, és szerzett 
ezzel sok lakodalomban jó hangula-
tot a násznépnek és az ifjú párnak. 

1962-ben bevonult katonának és 
Pécs mellé került határőrnek, ahol 
2 évet szolgált. Ez idő alatt személy-
gépjármű oktatói engedélyt szerzett 
és ennek köszönheti valószínűleg, 
hogy Zsuzsival, élete párjával össze-
hozta a sors. Zsuzsi bátyját oktatta 
éppen és egy alkalommal hazavitte 
őt, így találkozott a fiatal pár. 1965-
ben hivatalosan is összekötötték éle-
tüket és három gyermekük született 
a frigyből, János, György és Csilla. 
Hogy a család egzisztenciáját fenn-
tartsa, folyamatosan fejlesztette saját 
gazdaságát. Juhászata mellett sző-
lészettel és gépi bérmunkákkal is 
foglalkozott. A birkák iránti több év-
tizedes elköteleződés és ragaszko-
dás még ősei öröksége, és a fajtavá-
lasztás is a régmúlt bölcsességeinek 
eredménye volt nála. Édesapja és 
anyai nagyapja is cigája tartók vol-
tak, fejéssel, tejfeldolgozással fog-
lalkoztak. A Halász nagypapa mon-
dása volt, hogy „…ha odafigyelsz, a 
birkának még a kiskörme alatt is ara-
nyat találsz…”. Ennek a nagypapá-

nak a történeteibe kapaszkodott 
János és derítette ki, hogy honnan 
szerezhették be ősei a mai tejelő 
cigája alapanyagát. Még a régi nagy 
Magyarország határai voltak, amikor 
a nagypapa a szabadkai vásárokat 
látogatva kereste a jó tejtermelési 
tulajdonság jegyeit mutató cigája ju-
hokat. Zombori cigáják voltak ezek 
és sok vajdasági juhtartó foglalko-
zott velük akkor. A papa kereste a 
kapcsolatot ezekkel az emberekkel, 
a Szabó-Sipos családtól többször 
is hozott apaállatokat. A 40-es évek 
elején a családdal nagyobb üzletet 
kötött, 70 egyedből álló jó tejtermelő 
cigája állományt vásárolt meg. Vejé-
vel – János bácsi édesapjával – haj-
tották el őket hazáig lábon. Másnap 
hajnalban értek haza, mire Döbrö-
gecre felvillant az első nap sugara 
és a helyiek meghallhatták a lógó 
fülű fekete birkák bőgését. Jánosra 
hatottak ezek a történetek és a faj-
táról gyűjtött pozitív tapasztalatok. 
A 80-as évek elején a régi elbeszé-
lésekből merítve elhatározta, hogy 
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felkutatja azt a családot, akiktől an-
nak idején nagyapja vásárolta állo-
mányát. A szabadkai vásárban nem 
kevés nyomozás után rá is akadt a 
Szabó-Sipos család egyik leszárma-
zottjára, aki elirányította Imre test-
véréhez, aki tartott még akkoriban 
cigáját.  Innen származott az első 
tejelő cigája család. Nagykőrösről a 
szintén tejelő cigájákat nemesítő Lé-
deczi Benőéktől a 80-as évek dere-
kán vásárolt 100 egyedet. Tovább 
kutatva a déli alföldet, Bátmonosto-
ráról, Garáról és Mohács környéké-
ről botlott még cigája tartókba. Az 
állományok vegyesek voltak, akadt 
benne sárgafejű, pápaszemes juh is. 
János kiszelektálta magának a nagy 
testű, mai tejelő cigájára ráillő tulaj-
donságokat mutató anyajuhokat. 
Később a 90-es években mind-mind 
visszanyúlt apaállatokért a Szabad-
ka környékén élő családhoz és új 
kapcsolatokat teremtve, Horgosi te-
nyésztőkhöz. A 90-es évek derekán 
az állománya 400 egyed fölé duz-
zadt. Megkezdték a fejést és köz-
ben folyamatosan szelektálta állo-
mányát. A megszületett bárányokat 
oly módon is válogatták, hogy hosz-
szú fülüket összetudják-e orruk előtt 

érinteni. Ugyanis a fülhosszúság és 
a későbbi tejtermelés között szoros 
összefüggést láttak. Eleinte a luk-
ra fejés módszerével fejték meg az 
anyajuhokat, később juhásztársaitól 
tapasztalatokat gyűjtve, mobil fejőál-
lásokat dolgoztak ki megkönnyítve 
munkájukat. A gépi fejést mindvé-
gig mellőzve 23 éven keresztül fejt 
fejőszéken. A tejet nem dolgozták 
fel, a Kisteleki tejfeldolgozó üzem-
nek adták. 1997-től tagja lett a Ma-
gyar Juhtenyésztő Szövetségnek és 
közel két évtizeden keresztül törzs-
könyvi ellenőrzés alatt tartotta a fajtát 
és gyűjtötte az adatokat róla. Teje-
lő cigája tenyésztőtársai potenciális 
genetikai bázisnak tartották állomá-
nyát, melyből apaállatokat vagy nö-
vendékjerkéket lehetett vásárolni. A 
mai törzskönyvi ellenőrzésben nyil-
vántartott populációban tenyész-
tői munkájának nagy szerepe van. 
A Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség tenyésztői munkáját 
2013-ban Aranykampó díjjal, 2014-
ben Schandl díjjal ismerte el. Ju-
hásztársai körében is közösségi, jó 
kapcsolatokat ápoló embernek szá-
mított, aki egy-egy rendezvényen fel-
bukkanva maga köré tudta vonzani 

„közönségét” és valami huncutság, 
derű volt a levegőben. Döbrögec 
polgárai úgy emlékeznek rá, mint 
„Döbrögec polgármesterére”, aki 
mindenkivel közvetlen volt, minden-
kihez volt egy jó szava, képviselte a 
települést. Az utóbbi évtizedekben 
egyre kevesebb volt már az az em-
ber, aki Jancsinak szólíthatta, így az 
idő előre haladásával mindenki Jani 
bácsija vagy Opi bácsija lett. Mivel az 
ember már nem lesz fiatalabb, de in-
kább öregebb, úgy döntött, hogy az 
újabb 5 éves őshonos állatokat tartó 
pályázatban már nem fog részt ven-
ni. Fokozatosan csökkentette, majd 
végül eladta juhállományát. Család-
centrikus emberként felesége és 
gyermekei mellett 6 unokája és azok 
párjai is feledtették vele az idő múl-
ását. Utolsó éveiben is igyekezett 
közösségi ember maradni, megtette 
szokásos körútját barátaihoz, isme-
rőseihez. Sűrűn találkozhattunk vele 
szakmai fórumokon, állattenyésztési 
kiállításokon, ahol örömmel láthat-
tuk, hogy jó kedélyét, viccelő-, ug-
rató magatartását az idő nem csor-
bította. Emléked megőrizzük Jani 
bácsi, ég veled Opi bácsi!
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JUHTENYÉSZETEK ÉS KECSKETENYÉSZETEK  
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A TÉNYLEGES ADATOK TÜKRÉBEN
2020.
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JUHTENYÉSZETEK ÉS KECSKETENYÉSZETEK MAGYARORSZÁGON  
– TÉNYLEGES ADATOK TÜKRÉBEN

2020. OKTÓBER 

STATISZTIKAI ADATOK A MAGYARORSZÁGI JUHÁLLOMÁNYOKRÓL

A magyarországi juhtenyészetek és 
juhok nyilvántartásba vétele 1995-
ben a jerketámogatások igénybe-
vételéhez kapcsolódóan kezdődött, 
a nőivarú juh támogatások beveze-
tésével széleskörűvé vált illetve a 
juh-kecske ENAR rendeletek követ-
keztében mára már szinte teljes kö-
rűvé vált. 2020. októberében 7.785 
tenyészetben 830.612 anyajuhot 
tartottunk nyilvántartásban (termé-
szetesen az adatok napról napra 
változnak). Szövetségünk a kecs-
kék nyilvántartását 2008. január 1. 
óta végzi. 2020. októberében 1.031 
tenyészetben 23.356 anyakecskét 
tartottunk nyilvántartásban. A terü-
leti és a létszámbeli eloszlások igen 
változatos képet mutatnak. (az EU 
nomenklatúra szerint anyajuhnak, 

anyakecskének tekintendő minden 
éves kort betöltött nőivarú juh illet-
ve kecske, a további statisztikai ki-
mutatásainkban is így használjuk e 
kifejezést).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
ezekben a szeptemberi 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 tapasztal-
tunk. 2003-ban – valószínűleg az 
EU támogatások felső határának 
várható megállapítása miatt – újra 
emelkedés 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 ten-
dencia azonban 2012-ben megállt, 
és azóta 2017-ig kismértékű növe-
kedés volt tapasztalható. 2018-tól 
újra csökkenni kezdett az anyajuh 
létszám, mely részben a Törökor-
szágba történő exportnak tudható 
be.

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

ban lehet a különböző, legelő állat-
tartáshoz kötött pályázatok el nem 
nyerésével.

A tenyészet bejelentés nem 
szövetségünk munkatársainak el-
lenjegyzésével történik, így – bár 
az új bejelentett tenyészetek több-
ségében valójában nem is volt juh/
kecske tartás – a központi tenyé-
szet nyilvántartásba mégis juhtar-
tóként/kecsketartóként is be let-

tek jelentve. Az újonnan bejelentett 
juh és kecske tenyészeteket levél-
ben és/vagy személyesen megke-
ressük, és ha nincs juh vagy kecs-
ketartás náluk, akkor a juh- vagy 
kecsketartás megszüntetését kez-
deményezzük (de csak az állattartó 
szüntetheti meg). Erre a jelenségre 
már többször felhívtuk a Tenyészté-
si Hatóság figyelmét, de érdemi vál-
tozás nem történt e területen.

1. táblázat

2. ábra

állomány- 
nagyság

juh-
tartók 
száma      
2020

összes 
juhtartó 
%-ában

változás 
2005. év-

hez képest 
%

anyajuh 
létszám       
2020

országos 
létszám             
%-ában

változás 
2005. 
évhez 
képest

juhtartó 
2005

összes 
juhtartó 
%-ában

anyajuh 
létszám  
2005

orszá-
gos 

létszám 
%-ában

0-9 739 9,5 302,9 3 373 0,4 238,0 244 3,4 1 417 0,1

10-20 1 435 18,4 125,7 21 087 2,5 125,9 1 142 15,8 16 751 1,4

21-50 1 975 25,4 115,4 67 047 8,1 112,5 1 712 23,6 59 573 5,1

51-100 1 360 17,5 108,5 98 993 11,9 105,4 1 254 17,3 93 908 8,1

101-500 2 037 26,2 84,6 436 133 52,5 79,7 2 407 33,2 547 066 47,0

501-1000 199 2,6 53,1 130 187 15,7 51,1 375 5,2 254 870 21,9

1000 felett 40 0,5 37,4 73 792 8,9 38,8 107 1,5 190 234 16,3

összesen 7 785 100,0 107,5 830 612 100,0 71,4 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 (4.149 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 3,1%-
a) van az összes anyajuh létszám 
24,6%-a.
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Ha összehasonlítjuk a táblázat 
2020. évi adatait a 2005. évi ada-
tokkal, azt tapasztaljuk, hogy az 
50 anyajuhlétszám alatti tenyésze-
tek száma jelentősen növekedett 

(25,3%-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 7,5%-kal nö-
vekedett, az országos anyajuhlét-
szám viszont a 2005. évi létszám 
71,4%-ára csökkent.

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

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

függéseket, jelenségeket igyekez-
nek szemléltetni.

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. 16 43 44 26 15 9 11 3 167 2,15

87
anyajuhok sz. 91 627 1 491 1 959 2 093 2 323 4 130 1 826 14 540 1,75

Bács- 
Kiskun

tenyészetek sz. 80 222 351 234 184 90 65 32 2 1 260 16,18
103

anyajuhok sz. 420 3 324 11 874 16 500 26 482 21 565 24 820 21 412 3 345 129 742 15,62

Békés
tenyészetek sz. 62 128 134 89 50 23 9 7 1 503 6,46

70
anyajuhok sz. 269 1 805 4 449 6 430 7 314 5 636 3 549 4 423 1 154 35 029 4,22

Borsod- 
Abaúj- 

Zemplén

tenyészetek sz. 20 58 107 90 90 36 28 13 1 443 5,69
122

anyajuhok sz. 63 810 3 777 6 741 12 950 8 955 10 928 8 398 1 628 54 250 6,53

Csongrád- 
Csanád

tenyészetek sz. 106 151 190 111 60 18 13 6 2 657 8,44
62

anyajuhok sz. 475 2 240 6 255 7 920 8 121 4 386 4 880 3 821 2 365 40 463 4,87

Fejér
tenyészetek sz. 26 39 28 32 28 14 19 8 2 1 197 2,53

149
anyajuhok sz. 127 549 866 2 148 4 001 3 465 7 562 5 331 2 459 2 783 29 291 3,53

Győr- 
Moson- 
Sopron

tenyészetek sz. 62 41 29 14 8 1 3 3 161 2,07
44

anyajuhok sz. 258 574 944 985 1 050 268 1 082 1 927 7 088 0,85

Hajdú- 
Bihar

tenyészetek sz. 61 221 401 261 220 93 83 49 9 2 1 1 1 402 18,01
136

anyajuhok sz. 295 3 268 13 754 19 137 32 004 22 802 31 012 31 982 11 292 6 404 5 540 13 350 190 840 22,98

Heves
tenyészetek sz. 16 29 47 37 18 8 7 5 167 2,15

93
anyajuhok sz. 101 484 1 617 2 792 2 798 2 050 2 951 2 685 15 478 1,86

Jász- 
Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek sz. 25 137 193 95 78 27 24 10 589 7,57
83

anyajuhok sz. 99 2 089 6563 6 916 11 448 6 374 9 254 6 106 48 849 5,88

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek sz. 21 21 17 9 4 5 3 1 81 1,04
91

anyajuhok sz. 99 324 548 686 572 2 036 1 981 1 115 7 361 0,89

Nógrád
tenyészetek sz. 19 35 42 29 27 13 6 1 172 2,21

78
anyajuhok sz. 70 492 1 309 1 983 3 629 3 236 2 153 584 13 456 1,62

Pest 
(+ Buda-

pest)

tenyészetek sz. 55 62 89 61 56 21 29 10 2 385 4,95
110

anyajuhok sz. 235 904 3 157 4 637 7 935 5 069 11 302 6 753 2 239 42 231 5,08

Somogy
tenyészetek sz. 50 55 48 32 29 11 6 4 235 3,02

74
anyajuhok sz. 217 791 1 635 2 558 4 440 2 514 2 454 2 704 17 313 2,08

Szabolcs- 
Szatmár- 

Bereg

tenyészetek sz. 12 62 118 153 214 92 52 29 5 737 9,47
155

anyajuhok sz. 54 950 4 217 11 450 30 776 22 181 19 804 19 049 5 775 114 256 13,76

Tolna
tenyészetek sz. 19 39 47 46 37 19 11 8 2 228 2,93

124
anyajuhok sz. 117 575 1 690 3 226 5 117 4 717 4 502 5 619 2 657 28 220 3,40

Vas
tenyészetek sz. 13 17 10 11 1 1 1 54 0,69

41
anyajuhok sz. 59 242 286 813 120 230 484 2 234 0,27

Veszprém
tenyészetek sz. 44 43 44 21 24 10 14 6 6 1 213 2,74

145
anyajuhok sz. 219 593 1 415 1 337 3 588 2 441 5 665 4 027 9 606 2 080 30 971 3,73

Zala
tenyészetek sz. 32 32 36 10 12 4 6 2 134 1,72

67
anyajuhok sz. 105 446 1 200 775 1 634 1 047 2 234 1 559 9 000 1,08

∑

tenyészetek sz. 739 1 435 1 975 1 361 1 155 490 392 199 33 4 1 1 7 785 100,00

107
tenyészetek sz. % 9,49 18,43 25,37 17,48 14,84 6,29 5,04 2,56 0,42 0,05 0,01 0,01 100,00
anyajuhok sz. 3 373 21 087 67 047 98 993 166 072 119 259 150 802 130 187 43 635 11 267 5 540 13 350 830 612 100,00
anyajuhok sz. % 0,41 2,54 8,07 11,92 19,99 14,36 18,16 15,67 5,25 1,36 0,67 1,61 100,00

átlag 5 15 34 73 144 243 385 654 1322 2817 5540 13350 107

2. táblázat
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A 3. ábrán a tenyészetek szá-
mának és az anyajuhlétszámnak 
megyénkénti eloszlását mutatjuk 

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

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

4. ábra

A 4. ábrán a tenyészetnagyságok országos megoszlását követhetjük.

3. ábra
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A megyéket a juhtenyészetek 
száma szerint rangsorba állítva (3. 
táblázat) azt tapasztaljuk, hogy ke-
letről nyugatra haladva csökken a 
juhtartók száma. Hajdú-Bihar me-

gyében található a hazai juhtartók 
18,0%-a. 

Az anyajuh létszám alapján ké-
szült lista (4. táblázat) szerint továbbra 
is Hajdú-Bihar megyében tartják évek 

óta a legtöbb juhot, és az első három 
megyében (Hajdú-Bihar, Bács-Kis-
kun és Szabolcs-Szatmár-Bereg) ta-
lálható az ország anyajuhállományá-
nak több mint fele (52,4%-a).

Megyék sorrendje a juhtenyészetek száma szerint 2020.
sorrend

2020
megye tenyészetek száma % sorrend

2019
sorrend

2018
sorrend

2017
sorrend

2013
sorrend

2010
sorrend

2008
sorrend

2006

1 Hajdú-Bihar 1 402 18,0 1 1 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 1 260 16,2 2 2 2 2 2 2 2
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 737 9,5 3 3 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 657 8,4 4 5 5 4 4 4 6
5 Jász-Nagykun-Szolnok 589 7,6 5 4 4 5 5 6 4
6 Pest 503 6,5 6 6 6 6 6 5 5
7 Csongrád-Csanád 443 5,7 7 7 7 7 7 7 7
8 Békés 385 4,9 8 8 8 8 8 8 8
9 Veszprém 235 3,0 10 10 10 13 15 14 14

10 Fejér 228 2,9 9 9 9 9 9 9 9
11 Tolna 213 2,7 11 12 12 10 10 12 11
12 Somogy 197 2,5 12 11 11 11 11 10 10
13 Baranya 172 2,2 13 14 14 15 14 15 15
14 Heves 167 2,1 14 13 13 12 12 11 12
15 Nógrád 167 2,1 15 16 16 14 13 13 13
16 Zala 161 2,1 16 15 15 16 16 16 16
17 Győr-Moson-Sopron 134 1,7 17 17 17 18 17 18 18
18 Komárom-Esztergom 81 1,0 18 18 18 17 18 17 17
19 Vas 54 0,7 19 19 19 19 19 19 19

Összesen 7 785 100,0

Megyék sorrendje az anyajuh létszám alapján 2020
sorrend

2020
megye anyajuh létszám  

2020
% sorrend

2019
sorrend

2018
sorrend

2017
sorrend

2013
sorrend

2010
sorrend

2008
sorrend

2006

1 Hajdú-Bihar 190 840 22,98 1 1 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 129 742 15,62 2 2 2 2 2 2 2
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 114 256 13,76 3 3 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 54 250 6,53 4 4 4 4 5 5 4
5 Jász-Nagykun-Szolnok 48 849 5,88 5 5 5 6 6 6 7
6 Pest 42 231 5,08 6 6 6 5 4 4 5
7 Csongrád-Csanád 40 463 4,87 7 8 8 8 9 10 11
8 Békés 35 029 4,22 8 7 7 7 8 9 9
9 Veszprém 30 971 3,73 9 9 9 9 7 7 8

10 Fejér 29 291 3,53 10 10 10 10 10 8 6
11 Tolna 28 220 3,40 11 11 11 11 11 11 10
12 Somogy 17 313 2,08 12 12 12 13 13 13 13
13 Baranya 15 478 1,86 14 14 14 15 14 14 14
14 Heves 14 540 1,75 13 13 13 12 12 12 12
15 Nógrád 13 456 1,62 15 15 15 14 15 15 15
16 Zala 9 000 1,08 16 17 17 16 16 17 17
17 Győr-Moson-Sopron 7 361 0,89 18 16 16 17 17 16 16
18 Komárom-Esztergom 7 088 0,85 17 18 18 18 18 18 18
19 Vas 2 234 0,27 19 19 19 19 19 19 19

Összesen 830 612 100,00

3. táblázat

4. táblázat
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Igen változatos képet mutat az 
átlagos tenyészetnagyság alakulá-
sa (5. táblázat). A korábbi években 
a mezőny elején dunántúli tenyé-
szeteket találhattunk (Veszprém, 

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

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

A juhtartók 89,8%-a a regisztrált, tá-
mogatásra jogosult juhállomány 97,9%-

ára igényelt 2020-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 2020.   
sorrend 

2020
megye átlagos tenyészetnagyság  

2020
sorrend  

2019
sorrend  

2018
sorrend  

2017
sorrend  

2013
sorrend  

2010
sorrend  

2008
sorrend  

2006

1 Veszprém 155,0 2 2 2 3 3 4 5
2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 148,7 3 3 3 2 2 2 1
3 Fejér 145,4 1 1 1 1 1 1 2
4 Hajdú-Bihar 136,1 4 4 4 6 11 12 13

5 Borsod-Abaúj-Zemplén 123,8 6 6 7 7 8 6 11
6 Tolna 122,5 5 5 5 5 9 10 8
7 Pest 109,7 7 7 6 4 5 3 3
8 Bács-Kiskun 103,0 8 8 8 9 10 11 12
9 Heves 92,7 9 9 10 14 14 13 15

10 Baranya 90,9 11 11 11 13 12 8 7
11 Komárom-Esztergom 87,1 10 10 9 8 6 9 6
12 Jász-Nagykun-Szolnok 82,9 12 13 14 15 17 17 17
13 Nógrád 78,2 13 14 13 11 13 14 14
14 Somogy 73,7 14 12 12 10 4 5 4
15 Zala 69,6 16 15 15 16 18 18 18
16 Békés 67,2 15 16 16 12 7 7 9
17 Csongrád-Csanád 61,6 17 17 17 18 19 19 19
18 Vas 44,0 19 19 19 19 16 16 16
19 Győr-Moson-Sopron 41,4 18 18 18 17 15 15 10

országos átlag 106,7

Támogatásra jogosult anyajuhok száma 2020-ban a kiadott igazolások alapján
megye anyajuh támogatáshoz 

kiadott igazolás
anyajuh létszám % tám/össz tenyészetek száma 

(tám)
tenyészetek száma 

(össz)
% tám/össz

Bács-Kiskun 14 197 14 540 97,6 152 167 91,02
Baranya 129 535 129 742 99,8 1 186 1 260 94,13
Békés 33 947 35 029 96,9 416 503 82,70
Borsod-Abaúj-Zemplén 53 339 54 250 98,3 414 443 93,45
Csongrád-Csanád 38 289 40 463 94,6 534 657 81,28
Fejér 28 146 29 291 96,1 174 197 88,32
Győr-Moson-Sopron 6 545 7 088 92,3 103 161 63,98
Hajdú-Bihar 188 209 190 840 98,6 1 335 1 402 95,22
Heves 14 644 15 478 94,6 150 167 89,82
Jász-Nagykun-Szolnok 47 409 48 849 97,1 559 589 94,91
Komárom-Esztergom 7 021 7 361 95,4 61 81 75,31
Nógrád 13 313 13 456 98,9 150 172 87,21
Pest 41 970 42 231 99,4 338 385 87,79
Somogy 15 390 17 313 88,9 185 235 78,72
Szabolcs-Szatmár-Bereg 112 469 114 256 98,4 722 737 97,96
Tolna 27 560 28 220 97,7 207 228 90,79
Vas 2 083 2 234 93,2 41 54 75,93
Veszprém 30 258 30 971 97,7 165 213 77,46
Zala 8 535 9 000 94,8 98 134 73,13
Összesen 812 859 830 612 97,86 6990 7 785 89,79

6. táblázat

5. táblázat
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A 7. táblázatban az anyajuhok 
és tenyészkosok megyénkénti lét-
számát és megoszlását közöljük. A 

tenyészkos/tenyészbak támogatás-
nak köszönhetően minden megyé-
ben 50 alatt 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  

2019

anyajuh 
2019

Baranya 167 14 540 1,75 87,1 458 2,11 32 184 17 001

Bács-Kiskun 1 260 129 742 15,62 103,0 3 274 15,10 40 1 335 138 991

Békés 503 35 029 4,22 69,6 1 240 5,72 28 566 38 073

Borsod-Abaúj-Zemplén 443 54 250 6,53 122,5 1 404 6,48 39 465 58 346

Csongrád-Csanád 657 40 463 4,87 61,6 1 309 6,04 31 709 42 474

Fejér 197 29 291 3,53 148,7 609 2,81 48 220 32 330

Győr-Moson-Sopron 161 7 088 0,85 44,0 198 0,91 36 179 7 898

Hajdú-Bihar 1 402 190 840 22,98 136,1 4 824 22,26 40 1 477 197 129

Heves 167 15 478 1,86 92,7 470 2,17 33 181 16 891

Jász-Nagykun-Szolnok 589 48 849 5,88 82,9 1 434 6,62 34 641 52 092

Komárom-Esztergom 81 7 361 0,89 90,9 163 0,75 45 91 7 606

Nógrád 172 13 456 1,62 78,2 328 1,51 41 201 15 951

Pest 385 42 231 5,08 109,7 1 060 4,89 40 427 44 566

Somogy 235 17 313 2,08 73,7 675 3,11 26 256 18 635

Szabolcs-Szatmár-Bereg 737 114 256 13,76 155,0 2 398 11,06 48 789 121 999

Tolna 228 28 220 3,40 123,8 688 3,17 41 259 31 931

Vas 54 2 234 0,27 41,4 80 0,37 28 58 2 716

Veszprém 213 30 971 3,73 145,4 807 3,72 38 223 34 713

Zala 134 9 000 1,08 67,2 256 1,18 35 140 9 625

Összesen 7 785 830 612 100,00 106,7 21 675 100,00 38 8 401 888 967

7. táblázat

Juhok ivar szerinti létszámalakulása megyénként 2020.

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. 2018-ig folyama-
tosan növekedett a nyilvántartott 
kecskeállomány, de 2019-ben kis-

mértékű csökkenést tapasztaltunk 
mind létszámban, mind a kecske-
tartók számában.

6. ábra

7. ábra
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A kecsketenyészetek és 
anyakecske létszámok megyén-
kénti és tenyészetnagyságonkénti 

részletes megoszlási adatait mutat-
ja be a 8. táblázat. Az anyakecskék 
és a kecsketenyészetek megyén-

kénti eloszlását a 8. ábra szemlél-
teti.

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 12 8 16 6 42 4,07

25,62
anyakecskék száma 55 104 497 420 1 076 4,61

Bács-Kiskun
tenyészetek száma 33 37 26 11 2 1 110 10,67

25,91
anyakecskék száma 146 566 906 697 223 312 2 850 12,20

Békés
tenyészetek száma 21 11 10 1 43 4,17

15,93
anyakecskék száma 98 157 333 97 685 2,93

Borsod-Abaúj- 
Zemplén

tenyészetek száma 16 25 18 5 3 67 6,50
26,40

anyakecskék száma 61 382 618 349 359 1 769 7,57

Csongrád- 
Csanád

tenyészetek száma 32 12 10 1 55 5,33
13,51

anyakecskék száma 145 170 362 66 743 3,18

Fejér
tenyészetek száma 26 14 10 1 51 4,95

14,12
anyakecskék száma 112 201 313 94 720 3,08

Győr-Mo-
son-Sopron

tenyészetek száma 29 11 9 4 2 55 5,33
20,25

anyakecskék száma 118 137 237 317 305 1 114 4,77

Hajdú-Bihar
tenyészetek száma 24 10 9 4 1 48 4,66

18,52
anyakecskék száma 99 134 251 268 137 889 3,81

Heves
tenyészetek száma 5 6 10 1 1 23 2,23

29,04
anyakecskék száma 30 83 363 58 134 668 2,86

Jász-Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek száma 6 6 12 2 1 27 2,62
27,15

anyakecskék száma 17 85 372 139 120 733 3,14

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek száma 12 12 6 1 1 32 3,10
20,09

anyakecskék száma 62 176 215 58 132 643 2,75

Nógrád
tenyészetek száma 14 12 5 2 4 37 3,59

25,68
anyakecskék száma 71 171 135 107 466 950 4,07

Pest (+ Buda-
pest)

tenyészetek száma 61 46 25 11 5 148 14,35
20,99

anyakecskék száma 233 642 790 824 617 3 106 13,30

Somogy
tenyészetek száma 26 19 15 3 63 6,11

16,65
anyakecskék száma 103 269 449 228 1 049 4,49

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg

tenyészetek száma 7 21 20 6 7 61 5,92
37,92

anyakecskék száma 33 323 585 454 918 2 313 9,90

Tolna
tenyészetek száma 8 15 8 5 1 37 3,59

25,38
anyakecskék száma 33 209 281 304 112 939 4,02

Vas
tenyészetek száma 7 3 2 12 1,16

9,50
anyakecskék száma 22 38 54 114 0,49

Veszprém
tenyészetek száma 36 8 16 6 3 69 6,69

23,42
anyakecskék száma 178 110 504 461 363 1 616 6,92

Zala
tenyészetek száma 20 17 7 4 1 2 51 4,95

27,04
anyakecskék száma 65 242 254 241 143 434 1 379 5,90

∑ tenyészetek száma 395 293 234 74 32 2 1 1 031 100,00

22,65
tenyészetek száma (%) 38,31 28,42 22,70 7,18 3,10 0,19 0,10 100

anyakecskék száma 1 681 4 199 7 519 5 182 4 029 434 312 23 356 100,00
anyakecskék száma (%) 7,20 17,98 32,19 22,19 17,25 1,86 1,34 100

Átlag 4 14 32 70 126 217 312 776
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8. ábra

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

Kecskék ivarok szerinti létszámalakulása megyénként 2020  
megye tenyészetek 

száma
anyakecske országos anya- 

létszám %-ában
gödölye átlagos teny.

nagyság
tenyészbak országos bak- 

létszám %-ában
anya/
bak

tenyészetek 
száma 2019

anyakecs-
ke 2019

Baranya 42 1 076 4,07 297 32,7 56 4,58 19 47 1 493
Bács-Kiskun 110 2 850 10,67 941 34,5 134 10,97 21 114 3 789

Békés 43 685 4,17 229 21,3 36 2,95 19 39 873
Borsod-Abaúj-Zemplén 67 1 769 6,50 272 30,5 134 10,97 13 73 1 787
Csongrád-Csanád 55 743 5,33 297 18,9 40 3,27 19 59 954
Fejér 51 720 4,95 222 18,5 37 3,03 19 51 886
Győr-Moson-Sopron 55 1 114 5,33 598 31,1 65 5,32 17 60 1 338
Hajdú-Bihar 48 889 4,66 215 23,0 48 3,93 19 44 1 177
Heves 23 668 2,23 140 35,1 35 2,86 19 32 879
Jász-Nagykun-Szolnok 27 733 2,62 149 32,7 29 2,37 25 25 879
Komárom-Esztergom 32 643 3,10 194 26,2 27 2,21 24 34 700
Nógrád 37 950 3,59 184 30,6 58 4,75 16 44 1 284
Pest 148 3 106 14,35 1014 27,8 189 15,47 16 154 3 864
Somogy 63 1 049 6,11 329 21,9 53 4,34 20 60 1 082
Szabolcs-Szatmár-Bereg 61 2 313 5,92 674 49,0 85 6,96 27 65 2 439
Tolna 37 939 3,59 218 31,3 38 3,11 25 34 861
Vas 12 114 1,16 56 14,2 5 0,41 23 14 138
Veszprém 69 1 616 6,69 386 29,0 90 7,36 18 75 1 905
Zala 51 1 379 4,95 433 35,5 63 5,16 22 44 1 478
Összesen 1 031 23 356 100,00 6 848 29,3 1 222 100,00 19 1 068 27 806

9. táblázat
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A tenyészetek és az anyakecske létszám megoszlása az állománynagyságok szerint 2020.
Állomány- nagyság nyilván tartott  tenyészet az összes nyilvántartott 

 tenyészet %-ában
anyakecske létszám a nyilvántartott anyakecske 

létszám %-ában
0 – 9 395 38,3 1 681 7,2

10 – 20 293 28,4 4 199 18,0
21 - 50 234 22,7 7 519 32,2

51 – 100 74 7,2 5 182 22,2
101 – 200 32 3,1 4 029 17,2
201 – 500 3 0,3 746 3,2
összesen 1 031 100,00 23 356 100,00

10. táblázat

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

hazánkra, hogy a kecsketartók 
89,4%-a 50-nél kevesebb kecs-
két tart, illetve az anyakecske állo-

mány döntő része a 21-200 kecs-
két tartó tenyésztők kezében van 
(71,6 %). 

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, Veszprém 
és Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-

ben található a hazai kecsketartók 
több, mint egyharmada (38,2%-a). 
Az anyakecske létszám alapján 
készült lista (12. táblázat) szerint 
Pest megyében tartják a legtöbb 

kecskét, és az első három megyé-
ben (Pest, Bács-Kiskun és Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg) található az 
ország anyakecske állományának 
36,1%-a.

12. táblázat

Megyék sorrendje a kecsketenyészetek száma szerint 2020.  

sorrend
2020 megye tenyészetek 

száma 2020 % sorrend
2019

sorrend
2018

sorrend
2017

sorrend
2016

sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2011

1 Pest/Budapest 148 14,35 1 1 1 1 1 2 2 2 2
2 Bács-Kiskun 110 10,67 2 2 2 2 2 1 1 1 1
3 Veszprém 69 6,69 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 67 6,50 4 8 4 3 4 4 6 4 5
5 Szabolcs-Szatmár-Bereg 61 5,92 5 4 11 6 5 6 4 5 11
6 Győr-Moson-Sopron 55 5,33 6 7 7 10 10 9 9 14 13
7 Somogy 63 6,11 7 6 8 5 8 8 10 6 4
8 Csongrád-Csanád 55 5,33 8 5 5 7 12 13 7 9 6
9 Fejér 51 4,95 9 12 12 12 13 12 13 15 18

10 Baranya 42 4,07 10 9 10 8 9 10 5 11 10
11 Hajdú-Bihar 48 4,66 11 11 9 9 11 5 8 8 8
12 Nógrád 37 3,59 12 10 13 14 7 11 14 13 12
13 Zala 51 4,95 13 13 6 11 6 7 11 7 7
14 Békés 43 4,17 14 16 17 15 14 15 17 18 17
15 Komárom-Esztergom 32 3,10 15 15 15 18 16 17 16 16 15
16 Tolna 37 3,59 16 17 16 17 18 18 18 17 16
17 Heves 23 2,23 17 14 14 13 15 16 15 10 14
18 Jász-Nagykun-Szolnok 27 2,62 18 18 18 16 17 14 12 12 9
19 Vas 12 1,16 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Összesen 1 031 100

Megyék sorrendje a nőivarú kecske létszám alapján 2020.  

sorrend
2020 megye nőivarú lét-

szám 2020 % sorrend
2019

sorrend
2018

sorrend
2017

sorrend
2016

sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2011

1 Pest 4 120 13,6 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2 Bács-Kiskun 3 791 12,6 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 987 9,9 3 3 5 4 3 4 5 5 5
4 Veszprém 2 041 6,8 6 6 6 5 7 8 7 7 3
6 Borsod-Abaúj-Zemplén 2 002 6,6 4 4 3 3 4 3 3 3 4
7 Baranya 1 812 6,0 9 9 8 12 11 13 8 8 10
9 Zala 1 712 5,7 5 5 4 10 8 7 9 9 8
5 Győr-Moson-Sopron 1 378 4,6 12 12 10 13 13 12 10 10 12
8 Nógrád 1 373 4,5 7 7 7 8 9 5 6 6 7

10 Hajdú-Bihar 1 157 3,8 16 16 14 17 16 17 14 14 13
12 Somogy 1 134 3,8 8 8 11 9 6 10 13 13 16
14 Csongrád-Csanád 1 104 3,7 10 10 9 7 5 6 4 4 6
17 Fejér 1 040 3,4 14 14 13 14 14 16 15 15 17
13 Heves 942 3,1 17 17 16 16 15 14 17 17 19
15 Jász-Nagykun-Szolnok 914 3,0 18 18 15 18 17 18 18 18 15
18 Békés 882 2,9 15 15 18 6 18 15 16 16 9
16 Tolna 837 2,8 11 11 12 15 12 9 12 12 14
11 Komárom-Esztergom 808 2,7 13 13 17 11 10 11 11 11 11
19 Vas 170 0,6 19 19 19 19 19 19 19 19 18

Összesen 30 204 100

11. táblázat
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Az átlagos nőivarú kecske létszám megyénkénti eloszlását a 13. táblázat mutatja. Az átlagos létszám 49,0 – 
14,2 között változik megyénként.

A 2020. szeptember 21. és ok-
tóber 30. között a támogatásra jo-
gosult anyakecskékre kiadott iga-
zolások alakulását mutatja be a 14. 

táblázat. Ebben az esetben az ösz-
szes nőivarú létszámhoz hasonlí-
tottuk az igazolt létszámot, hiszen 
támogatásra jogosultak mindazok 

a kecskék, amelyek 2021. március 
19-éig töltik be az éves kort, de je-
lenleg még gödölyeként tartják nyil-
ván őket. 

13. táblázat

14. táblázat

Megyék sorrendje az átlagos tenyészetnagyság szerint 2020. 

sorrend
2020 megye átlagos tenyészet-

nagyság 2020 % sorrend
2019

sorrend
2018

sorrend
2017

sorrend
2016

sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2011

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 49,0 1 1 1 4 1 3 3 6 3 2
2 Jász-Nagykun-Szolnok 35,5 3 8 11 12 12 17 13 10 11 1
3 Zala 35,1 7 9 16 3 3 6 1 13 2 4
4 Bács-Kiskun 34,5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 3
5 Baranya 32,7 5 5 6 8 10 2 6 2 6 11
6 Nógrád 32,7 2 2 4 1 17 14 17 17 16 13
7 Heves 31,3 10 10 13 14 11 12 16 8 7 5
8 Hajdú-Bihar 31,1 14 7 2 10 7 5 7 4 9 6
9 Veszprém 30,6 6 11 14 2 6 9 12 14 15 18

10 Tolna 30,5 12 6 7 13 13 11 11 15 12 10
11 Pest/Budapest 29,0 9 13 8 9 9 10 9 7 14 8
12 Borsod-Abaúj-Zemplén 27,8 11 12 9 11 8 7 8 11 13 12
13 Békés 26,2 15 4 3 6 2 1 2 1 5 9
14 Győr-Moson-Sopron 23,0 8 14 10 7 5 8 4 3 1 16
15 Komárom-Esztergom 21,9 16 16 15 15 14 15 10 16 17 17
16 Somogy 21,3 13 15 12 17 18 19 18 9 10 15
17 Fejér 18,9 18 18 17 16 16 18 19 19 19 14
18 Csongrád-Csanád 18,5 17 17 18 18 19 13 14 18 18 7
19 Vas 14,2 19 19 19 19 15 16 15 12 8 19

országos átlag 29,3

 Támogatásra jogosult anyakecskék száma 2020-ban a kiadott igazolások alapján
megye anyakecske támogatáshoz

kiadott igazolás
nőivarú
létszám

% tám/össz tenyészetek száma 
(tám)

tenyészetek száma 
(össz)

% tám/össz

Bács-Kiskun 1 102 1 373 80,3 29 42 69,05
Baranya 3 461 3 791 91,3 84 110 76,36
Békés 593 914 64,9 21 43 48,84
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 800 2 041 88,2 51 67 76,12
Csongrád-Csanád 859 1 040 82,6 32 55 58,18
Fejér 780 942 82,8 35 51 68,63
Győr-Moson-Sopron 1 568 1 712 91,6 36 55 65,45
Hajdú-Bihar 979 1 104 88,7 33 48 68,75
Heves 638 808 79,0 17 23 73,91
Jász-Nagykun-Szolnok 764 882 86,6 22 27 81,48
Komárom-Esztergom 715 837 85,4 22 32 68,75
Nógrád 867 1 134 76,5 24 37 64,86
Pest 3 599 4 120 87,4 93 148 62,84
Somogy 1 059 1 378 76,9 34 63 53,97
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 820 2 987 94,4 58 61 95,08
Tolna 1 078 1 157 93,2 31 37 83,78
Vas 79 170 46,5 5 12 41,67
Veszprém 1 801 2 002 90,0 46 69 66,67
Zala 1 443 1 812 79,6 31 51 60,78
Összesen 26 005 30 204 86,10 704 1 031 68,28


