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A Szövetségünket 1991. április 
25-én alapították, így az idei 

évben már harminc éve, hogy szer-
vezetünk a tenyésztés és az ágazat 
érdekében tevékenykedik és szol-
gálja a hazai kiskérődző ágazatot. 
Sajnos a járványhelyzet nem tette 
lehetővé, hogy erről méltóképpen 
megemlékezzünk, de ezúton is kö-
szönet illeti meg az alapítókat és 
az évtizedek során a szervezet éle-
tében részt vállaló valamennyi sze-
mélyt és szervezetet és a Szövetség 
munkatársait. A Szövetség harminc 
évéről szóló rövid összefoglaló írá-
sunkat az időszaki kiadványban ol-
vashatják.

Az elmúlt időszakban nagy vesz-
teség érte ágazatunkat, Szövet-
ségünk alapításában és több év-
tizedes működtetésében aktívan 
résztvevő nagy egyéniségek távoz-
tak közülünk, de munkásságuk 
értékes örökséget hagyott ránk. 
(Zsemkó János; Botos Lajos)

Sajnos a COVID 19 vírushelyzet az 
idei évben is komoly kihívások elé 
állította az ágazat valamennyi sze-
replőjét. Szövetségünk valameny-

nyi munkatársa minden tőle tel-
hetőt megtett és megtesz annak 
érdekében, hogy Szervezetünk a te-
nyésztési és ENAR, valamint egyéb 
jogszabályi kötelezettségeinek a jár-
ványügyi időszak ideje alatt is zavar-
talanul eleget tudjon tenni. 

Ágazatunknak az elmúlt időszakban 
is sok problémával kellett szembe-
néznie, az időjárás szinte megismé-
telte az előző év hasonló időszakát, 
és a nagy szárazság továbbra sem 
kedvezett a gazdálkodásunknak. 
Ennek következtében már a nyár 
folyamán gondok adódtak a legelte-
téssel, és több térségben kiegészí-
tő takarmányozással lehetett csak 
a termelést fenntartani. A szálasta-
karmány mennyisége pedig jelen-
tősen alulmúlta a várakozásokat és 
a szükségletet. A gabonák növekvő 
ára pedig csak tovább súlyosbította 
a helyzetet, mely a tápárakra is ked-
vezőtlen hatással van.

A termékeink piaci kereslete a bá-
rány vonatkozásában továbbra is fo-
lyamatos volt, és az árak egész év 
folyamán növekvő tendenciát mu-
tattak, elérve vagy a könnyű bárány 

tekintetében meghaladva az EU-s 
felvásárlási árakat. Az értékesíté-
si lehetőségeink bővültek, mind a 
könnyű mind pedig a nehéz bárány 
tekintetében, melyet pozitívan befo-
lyásolt Nagy Britannia kilépése az 
Európai Unióból. Az év elején az EU 
feloldotta a kéknyelv betegség mi-
atti több éve a bárány kereskedel-
münket negatívan befolyásoló kor-
látozó intézkedését, mely szintén 
kedvezően hatott az ágazatunkra.

A gyapjú értékesítés területén az idei 
évben továbbra is a világpiacon ki-
alakult gazdasági válság miatt csök-
kent kereslet és árszint jellemezte a 
hazai piacot. Változás hosszútávon 
csak a világpiaci helyzet javulásától 
várható, illetve attól, ha a gazdák és 
a hazai kereskedők belátják és tu-
domásul veszik, hogy a piac hosszú 
távon azonos minőségű, az állato-
kon jól kezelt és a nyírás után kor-
rektül válogatott, egyöntetű termé-
ket keres és vár.
A juhtej árak stagnálnak, az előállí-
tás költségei pedig egyre növeked-
nek, félő, hogy ha nem történik a fel-
vásárlási árak tekintetében jelentős 
változás, az ágazati szinten eddig 

ELŐSZÓ
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TISZTELT TAGOK, TENYÉSZTŐK, KOLLÉGÁK!

„Tudatában kell lenni annak, hogy a jó legelőnek mind 
üzemi, mind tenyésztési tekintetben igen nagy az értéke 
és minden pótló megoldás csak hiányos és tökéletlen.” 

(Dr. Konkoly Thege Sándor, 1948)
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is mérsékeltnek mondható juhtej-
termelés még tovább fog csökkeni, 
mert a tenyésztők felhagynak ezzel 
a tevékenységgel.

A kecsketenyésztők az idei évben 
az előző évhez képest kedvezőbb 
helyzetben voltak a tej és tejtermé-
kek piaci helyzetének tekintetében, 
hiszen egész év folyamán az értéke-
sítési lehetőségeik a járványhelyzet 
ellenére szinte folyamatosan biztosí-
tottak voltak, bár a növekvő előállí-
tási költségek őket sem kerülték el.
A kiskérődző ágazat piaci helyzeté-
nek kezelésére hosszútávon pozití-
van hathat, hogy 2021. júniusában 
a Juh és Kecske Ágazatért Egyesü-
let a szakminisztériumtól szakma-
közi szervezeti elismerést kapott. A 
szakmaközi szervezet összefogja a 
termelőket, feldolgozókat és keres-
kedőket, ezáltal jelentősen koor-
dinálni tudja a hazai juh és kecske 
ágazatot a termék orientált termelte-
tés és értékesítés érdekében.
Gazdálkodásunkat továbbra is se-
gítették a nemzeti és EU-s anyaállat 
támogatások, a nemzeti tenyészkos 
és tenyészbak támogatás, valamint 
a Vidékfejlesztési program kereté-
ben meghirdetett és elnyert pályá-
zatok. A járvány helyzet gazdasági 
kárainak enyhítése érdekében az 
Európai Unió által engedélyezett Át-
meneti Nemzeti Támogatások és a 
de minimis keret jelentős emelke-
dése ez évben is kedvezően hatott 
ágazatunkra is. 
  
Az idei év elejére megállt mind a juh-
tartók mind pedig az általuk tartott 
anyaállatok létszámának csökkené-
se. A tartók száma szinte megegye-
zik az előző évivel, míg az anyajuh 
létszám, azt mintegy 3 ezerrel meg 
is haladja. Kis mértékben, de hozzá-
járul a létszám stagnálásához a Vi-
dékfejlesztési Támogatások felfoko-
zott tenyésztői várakozása is. 
A regisztrált kecsketenyésztők szá-
ma változatlan, míg az általuk tartott 
nyilvántartásban szereplő anyakecs-
ke létszám újra növekedett (közel 

25 ezerre) a kedvezőbb piaci hely-
zetnek köszönhetően.

A tagjaink által tenyésztett fajták szá-
ma jelenleg 32 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 sor-
ba vesszük az elmúlt időszak főbb 
történéseit, tevékenységeit, esemé-
nyeit. 

A szakminisztériummal és a szak-
hatóságokkal, társszervezetekkel 
igyekeztünk folyamatos kapcso-
latot tartani és 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 Szövetség minden lehetőséget 
megragadott, hogy a lehető legtöbb 
friss információt eljuttassa tagjainak 
a rendelkezésre álló eszközök lehe-
tőségeinek kihasználásával. A járvá-
nyügyi helyzetre is tekintettel tagja-
inkat elektronikus úton igyekeztünk 
tájékoztatni, mellyel az idei évben 
kiváltottuk a levél útján történő tájé-
koztatást, így az elsődleges informá-
cióközlési eszközzé az sms, e-mail, 
elektronikus hírlevél és a honlap vált 
a Szövetségünk tagjai felé.

2021. év elején a járványügyi hely-
zet miatt tavasszal elmaradtak a 
részközgyűlések, és a küldöttköz-
gyűlés melyeket csak az év végén, 
november-december folyamán le-
hetett újra megszervezni, megtar-

tani. A részközgyűlések keretében 
tájékoztattuk a tagságot a Szö-
vetség és az ágazat legfontosabb 
eseményeiről és a 2021–2022 va-
lamint a 2023–2027 közötti várha-
tó ágazati támogatásokról és azok 
várható alakulásáról. Valamint a 
törzs tenyésztő tagjaink részletesen 
megismerhették az év folyamán a 
szakminisztérium által is jóváha-
gyott új Juh és Kecske Tenyésztési 
programot, mely 2022. január 1-jén 
lép hatályba.

Az év első felében a személyes ta-
lálkozások korlátozása miatt az idei 
évben is a központi tenyészkos és 
tenyészbak értékesítésünket csak 
internetes árverés keretében tudtuk 
lebonyolítani.

Ez évben is a kos-bak katalógus 
honlapunkon, elektronikus formá-
ban került közzétételre. Valameny-
nyi hazai juh és kecsketenyésztő 
minden fajtára kiterjedően részletes 
információkat tud szerezni a törzsál-
lományokban használt tenyészko-
sok, tenyészbakok és azok utódai-
nak teljesítményeiről. Minden fajta 
esetében a rangsor is közzétételre 
került.  

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 7780 ju-
hászat és 1040 kecsketenyészet 
jelöléssel összefüggő feladatában 
veszünk részt. Ennek része a min-
den évben kötelező leltár elvégzé-
se, aminek a problémamentes vég-
rehajtása a tenyésztők és a területi 
instruktor jó együttműködését bizo-
nyítja.
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Két év után az év második felében 
augusztus közepe és október eleje 
között a járványügyi helyzet lehető-
vé tette, hogy valamennyi tenyészál-
lat kiállítás megrendezésre kerüljön. 
Így a Farmer Expo a szokásos au-
gusztusi időpontban került meg-
rendezésre, melynek keretében 
színvonalas tenyészállat kiállítást és 
legelőgazdálkodási rendezvényt tar-
tottunk. 

Az Alföldi Állattenyésztési Napokra, 
mint a 80. OMÉK társrendezvényé-
re, szokatlan időpontban, szeptem-
ber végén került sor Hódmezővá-
sárhelyen. A kiállítás díjkiosztójának 
keretében adtuk át Kiss Gyula sza-
badhídvégi tenyésztőtársunk részé-
re az id.Tóth Imre díjat a juh törzs-
könyvezés területén végzett több 
évtizedes tenyésztői munkásságá-
nak és a Szövetségi 30 éves tagsági 
jogviszonyának elismeréséül. 

A Kaposvári Állattenyésztési és 
Egyetemi Napok október első nap-
jaiban került megrendezésre, ben-
ne a Szövetségünk XXVII. Szent 
Mihály napi fórumával, melynek ke-
retében a résztvevők részletes tá-
jékoztatást kaptak az ágazatunkat 
érintő legfontosabb kormányzati 
és szakmaközi szervezeti elképze-
lésekről. Hagyományosan a kiállí-
tás díjkiosztóján kerültek átadásra a 
Szövetség tenyésztési díjai. Az idei 
évben a Sebők Mihály Juhtenyész-
tési díjat az évtenyésztője részére 
Lajkó Levente üllési tenyésztő, míg 
a dr. Schandl József tenyésztési dí-
jat Földi Gyula mátranováki tenyész-
tő társunk kapta.
Ezt követően november 7-12. között 
Budapesten a Vadászati Világkiállí-
tás keretében került megtartásra a 
80. OMÉK, melynek keretében a tör-
ténete során először fordult elő, hogy 
tenyészállat kiállításra nem került 
sor. Szövetségünk a Magyar Állatte-
nyésztők Szövetségének a standján 
a többi állatfajjal közösen igyekezett 
a látogatók számára az ágazatot be-
mutatni és népszerűsíteni.

A Magyar Állattenyésztők Lapjában 
tagjaink számára az aktualitásokról, 
tenyésztési, szakmai, jogszabályi, 
gazdálkodási ismeretekről adunk 
tájékoztatást hónapról hónapra. 
Ezeken az oldalakon továbbra is 
lehetőség nyílik az egyes tenyész-
tőknek eredményeik, tenyészetük, 
gazdálkodási körülményeik bemu-
tatására is. 

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. Folyamatban van a honlapunk 
számítástechnológiai megújítása és 
várhatóan jövő év második felétől 
változatlan tartalommal, de korsze-
rűsített informatikai háttérrel gyor-
sabban és minden informatikai esz-
közön elérhető lesz a tenyésztők 
számára.

Jelen kiadványból megismerhetik a 
Szövetség vezetőtestületeinek válasz-
tott tisztségviselőit, valamint az ügyve-
zetésben és a területen dolgozó szak-
embereket. A címek, telefonszámok 
és egyéb elérhetőségek lehetőséget 
nyújtanak, hogy szükség szerint ah-
hoz a kollégához forduljanak, akitől a 
legrövidebb időn belül hasznos, pon-
tos, megbízható információt és hatha-
tós 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 2021. 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 2020. 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-
nak megfelelő fajtával foglalkozó te-
nyésztőkkel közvetlenül felvegye a 
kapcsolatot.
A tájékozódást, választást segíti az 
egyes tenyészetek tenyésztési, ter-
melési mutatóinak ismerete. Ezek a 
tenyésztési eredmények a szövetsé-
günk honlapján minden tenyésztési 
évet követően elektronikus úton is 
elérhetőek az érdeklődők számára. 

Közzétesszük a 2021. évi juh és 
kecske tenyészet és állomány nyil-
vántartások adatait, azok megyei és 
létszám szerinti megoszlását, mely-
ből egyértelműen kitűnik, hogy meg-
állt a juh tenyészet- és létszámcsök-
kenés és stagnál a regisztrált kecske 
tenyészetek és kismértékben növe-
kedett az anyakecskék 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 2022. évben már tizenhar-
madik 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-
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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 jövedelmezőségének 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 megtett e 
mindent, hogy a tenyészete költség 
– jövedelem viszonyait optimalizálja. 

Prof. Dr. Horn Péter
Elnök

 „A juhtenyésztés fejlesztését elsősorban a rétek és legelők hozamára 
kívánjuk alapozni; ezért a gyepgazdálkodás korszerűsítése egyik 

előfeltétele a juhtartás gazdaságosságának..”

(Dr. Veress László, 1982)
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A SZÖVETSÉG ESEMÉNYNAPTÁRA

2020. NOVEMBER – 2021. NOVEMBER

2020. december - A Magyar Ál-
lamkincstár végrehajtotta a te-

nyészkos és tenyészbak tenyész-
tésbe állításának mezőgazdasági 
csekély összegű támogatásáról szó-
ló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet 
alapján októberben benyújtott tá-
mogatási kérelmek bírálatát és fo-
lyósítását. A Kincstár 1014 igénylő-
nek, 1883 apaállatra 162 millió 828 
ezer Ft támogatást utalt át.

2020. december 15-én (a jár-
ványhelyzet miatt Skype-on tartott) 
elnökségi ülésen megbeszélték a 
Szövetség és az ágazat aktuális 
ügyeit, áttekintették a Szövetség 
2020. évi gazdálkodását, illetve 
megvitatták a 2021. évi költségve-
tési előirányzatot.

2021. január 27-én kelt elektro-
nikus hírlevelünkben valamennyi 
regisztrált juhtartót tájékoztattunk 
az anyajuh támogatások igény-
lésének részletes feltételeiről, a 
vonatkozó határidőkről. Ebben je-
leztük, hogy a kérelmeket tárgyév 
február 1. és március 22. között 
(április 16-ig csökkenő támogatá-
si szint mellett) kellett benyújtani 
elektronikus formában, valamint 
azt, hogy a Szövetségünk által kiál-
lított igazolást nem kellett csatolni a 
kérelemhez.

2021. február 17-én szintén 
skype-on a Tenyésztők Tanácsa 
megtárgyalta és elfogadta a Te-
nyésztési Program módosítási ja-
vaslatokat.

2021. február 23-tól az Euró-
pai Unió kéknyelv mentes ország-
nak ismerte el Magyarországot. Így 
nemcsak közvetlenül 24 órán belüli 
vágásra lehet a juhokat és kecské-

ket szállítani az EU tagállamokba, 
hanem továbbtartásra is lehet a tag-
országokba értékesíteni vakcinázás 
nélkül is.

2021. márciusában a közpon-
ti kos- és baknevelő telepeinken 
felnevelt tenyészállatokat a járvá-
nyügyi helyzetre való tekintettel az 
interneten, elektronikus árverésen 
értékesítettük. 

2021. március 31-én kelt és 
tagjainknak e-mailben elküldött hír-
levelünkben részletes tájékoztatást 
adtunk a tenyészkos és tenyészbak 
támogatás igénybevételéről, illet-
ve az egyéb, egységes kérelemhez 
kapcsolódó támogatási lehetősé-
gekről.  A levélben felhívtuk a figyel-
met az ENAR rendelet előírásainak 
betartására.

2021. április 1-jén a Szövetség 
illetékes testületei elfogadták a Juh 
és Kecske Tenyésztési Program 
módosításait.

2021. április 7-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, április 6. és 
május 15. közötti időszak állt ren-
delkezésre kérelmük benyújtására. 

2021. április 8-tól bevezetésre 
kerültek az Európai Unió 2017/717. 
rendeleti előírásai szerinti új szár-
mazási okmányok.

2021. április 12-én megküld-
tük az új tenyésztési programokat 
jóváhagyásra az Agrárminisztérium-
nak.

2021. április 16-án befejeződött 
az anyajuh támogatási kérelem be-
adási időszaka. A Szövetség instruk-
torai 7018 tenyészetben 806.246 
anyajuhra adtak ki igazolást.

2021. április 1. és 30. között 
nyílt lehetőség tenyészkos és te-
nyészbak 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 2020. októ-
ber 1. és 2021. március 31. között 
vásárolt apaállatok után lehetett 
a támogatási kérelmet benyújta-
ni. Azóta a támogatások kifizetése 
is megtörtént, 1535 igénylő 3121 
apaállatra 316 millió 286 ezer Ft tá-
mogatást kapott.

2021. április 25-én ünnepelte 
Szövetségünk megalakulásának 
30. évfordulóját. 

1991. április 25-én Székely Pál 
OMMI juhtenyésztési osztályvezető 
irányításával 55 juhtenyésztő rész-
vételével alakult meg Üllőn a Juh 
Törzstenyésztők Országos Egyesü-
lete néven Szövetségünk. Köszö-
net illeti meg az alapítókat és az év-
tizedek során a szervezet életében 
részt vállaló valamennyi személyt és 
szervezetet és a Szövetség munka-
társait.

2021. április 26-án a felügye-
lőbizottság a veszélyhelyzetre te-
kintettel online, Skype értekezletet 
tartott, melyen áttekintették a Szö-
vetség 2020. évi pénzügyi gazdál-
kodását, illetve az Egyszerűsített 
beszámoló – mérleg, eredmény 
kimutatás, kiegészítő melléklet – 
megtárgyalása után jóváhagyták. 
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2021. április 27-én az elnök-
ségi ülésen az elnökségi tagok tá-
jékoztatást kaptak a Szövetség és 
az ágazat aktuális ügyeiről. Az ügy-
vezető igazgató beszámolt a 2020. 
évi pénzügyi gazdálkodásról, a gaz-
dasági vezető pedig ismertette az 
Egyszerűsített éves beszámolót. A 
beszámolókat és a 2021. évi költ-
ségvetési előirányzatot az elnökség 
elfogadta. Állásfoglalás született a 
tenyészállat kiállításokon való rész-
vételről.

A Juh és Kecske Ágazatért 
Egyesület június 16-án tartotta 
elnökségi ülését, melynek kere-
tein belül Tarpataki Tamás, az Ag-
rárminisztérium agrárpiaci ügye-
kért felelős helyettes államtitkára, 
szakmaközi szervezet elismerő do-
kumentumot adott át Mezőszent-
györgyi Dávidnak, az egyesület 
ügyvezető igazgatójának. A szak-
maközi szervezet összefogja a ter-
melőket, feldolgozókat és kereske-
dőket, ezzel nagy piaci előnyhöz 
juttatva a hazai juh és kecske ága-
zatot Európa szinten. 

A helyettes államtitkár biztosítot-
ta a Juh és Kecske Ágazatért Egye-
sületet, mint elismert szakmaközi 
szervezetet az Agrárminisztérium 
támogatásáról és fényes sikereket 
kívánt a jövőre.

A szakmaközi szervezet külde-
tésének tekinti, hogy egységesen 
képviselje a juh- és kecskeágazatot 
a termelők, kereskedők, feldolgozók 
és a további releváns ágazati szerep-
lők döntő többségének bevonásá-
val. Szakmai céljaik között említi az 
ágazat aktuális problémáinak keze-
lését; a magyar juh- és kecskeága-
zat társadalmi megítélésének javítá-
sát, valamint az ágazat fejlődésének 
elősegítését a jó minőségű és piaco-
rientált árualap előállításához szük-
séges módszertani és tenyésztési 
ajánlások közzétételével.

2021. június 22-én hosszú idő 
óta először személyes részvétellel 
tartott elnökségi ülésen Hajduk Pé-
ter beszámolt a szövetség első fél-
évi szakmai és gazdálkodási tevé-
kenységéről, az első félév ágazati 
eseményeiről. Tájékoztatás hang-
zott el a tetoválás körül kialakult vita 
lezárásáról és a II. félév kiállításairól. 

2021. augusztus 17–20. kö-
zött rendezték meg Debrecenben 
a XXX. Jubileumi Farmer-Expo 
Nemzetközi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakkiállítást, mely-
nek keretében juh- és kecskete-
nyésztési kiállítást rendeztünk. Ezen 
21 tenyésztő 39 juh- és 2 kecske-
csoportot mutatott be. Augusztus 
19-én szakmai fórumot tartottunk a 
juh- és kecsketartók számára „A le-
geltetéses állattartás és a gyepgaz-
dálkodás kilátásai” címmel, melyről 
külön cikkben számolunk be.

2021. augusztus 20-án rende-
zett díjátadó ünnepségen Nagy Ist-
ván agrárminiszter állami és minisz-
tériumi elismeréseket adott át az 
agrárium kiemelkedő szakemberei-
nek. Az Életfa Emlékplakett Bronz 
fokozatát adományozta Juhász Pál 
bárdudvarnoki tenyésztőtársunk, 
Szövetségünk tenyésztési alelnöke 
részére a hazai juhtenyésztésben 
végzett több évtizedes kimagasló 
munkájáért.

A 2021. szeptember 2-i elnök-
ségi ülésen az elnökségi tagok tájé-
koztatást kaptak a Szövetség és az 
ágazat aktuális ügyeiről, valamint a 
Szövetség 2021. évi költségvetésé-
nek helyzetéről. Az elnökségi tagok 
áttekintették, előkésztették az év ki-
állításait, illetve döntöttek a szövetség 
tenyésztési díjainak odaítéléséről.

Szeptemberben 4 helyszínen 
továbbképzést tartottunk tagjaink-

nak, a résztvevők a sikeres tesztírás 
után tanúsítványt kaptak. 

2021. szeptember 14-én kelt 
hírlevelünkben tagjaink részére tá-
jékoztatást nyújtottunk a  kos/bak-,  
illetve az anyakecske de minimis 
támogatásokról. Mindkét támo-
gatás igénylését csak a Magyar 
Államkincstár által működtetett 
elektronikus űrlapkitöltő felületen, 
ügyfélkapun keresztül lehetett be-
nyújtani november 2-ig. 

2021. szeptember 23–25. kö-
zött a XXVIII. Alföldi Állattenyész-
tési Napok eseményei zajlottak. A 
kiállításon a Magyar Juh- és Kecs-
ketenyésztő Szövetség 21 tenyész-
tője 56 juh tenyészállat csoportban 
mutatta be a Szövetség tenyésztési 
programjában szereplő 12 juhfaj-
tát. A kiállítás keretében adták át a 
Magyar Juhtenyésztő Szövetség 10 
éves jubileuma alkalmából alapított 
„id. Tóth Imre” vándordíjat, ame-
lyet 2021-ben Kiss Gyula kapott, 
a juh törzskönyvezés és tenyésztés 
területén végzett több évtizedes te-
vékenységének elismeréseként. A 
kiállítás díjazottairól és eseményei-
ről külön beszámolót közlünk.

2021. szeptember 29-én, az 
Állattenyésztők Napját a Magyar 
Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ) 
és az Agrármarketing Centrum kö-
zös rendezvényén első alkalommal 
ünnepeltük meg a Vajdahunyadvár-
ban.

2021. október 1–3. között ren-
dezték meg a KÁN Egyetemi Na-
pokat és a XXVII. Szent Mihály 
napi Fórumot Kaposváron. A ki-
állításon a Szövetség 15 tenyész-
tője 12 juhfajtát és 2 kecskefajtát 
mutatott be 29 csoportban. Poszt-
humusz aranykampó díjat kapott: 
Földesi Gyula. A „Schandl Jó-
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zsef” tenyésztési díjat Földi Gyu-
lának ítélte oda az MJKSZ Elnök-
sége. A Sebők Mihály díjat az év 
tenyésztőjének, ezzel a Szövetség 
vándordíját huszonhatodik alka-
lommal Lajkó Levente üllési juhte-
nyésztő kapta. A kiállítás díjazottai-
ról és az október 3-án tartott Szent 

Mihály napi Fórum előadásairól kü-
lön cikkben számolunk be. 

2021. október 7–10. között 
tartották meg az OMÉK-ot a Vadá-
szati Kiállítás társrendezvényeként, 
melyen Szövetségünk a MÁSZ 
standján jelent meg. 

2021. november hónapban 8 
helyszínen tartottunk részközgyűlést 
a Szövetség tagjai számára, melye-
ken tájékoztatást adtunk a Szövet-
ség 2021. évi működéséről, tevé-
kenységéről, az ágazat helyzetéről, 
a várható támogatásokról és a te-
nyésztési programok változásairól.

TAGJAINK SZÁMÁRA A KÖVETKEZŐ HELYEKEN TARTOTTUNK RÉSZKÖZGYŰLÉST:

november 3.  Balmazújváros

november 4. Hódmezővásárhely

november 9. Kaposvár

november 10. Gödöllő

november 11. Nyíregyháza

november 16. Karcag

november 17. Akasztó

november 18. Várpalota
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30 éves a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség

Harminc év egy szervezet életé-
ben nagy idő. Magyarország ál-

lattenyésztési-, tenyésztésszerve-
zési múltjának ismeretében mégis 
rövidnek tűnhet, hisz hazánkban a 
társadalmi alapon működő juh te-
nyésztésszervezést már 1830-tól, 
az Állattenyésztők Társaságának 
Széchenyi István általi megszerve-
zésétől számíthatjuk.

Pontosan harminc éve 1991. áp-
rilis 25-én 55 juhtenyésztő részvéte-
lével 62.000 törzskönyvezett juhlét-
számmal alakult meg Üllőn a Juh 
Törzstenyésztők Országos Egyesü-
lete Székely Pál OMMI juhtenyész-
tési osztályvezető irányításával. Első 
elnökének dr. Kovács Györgyöt, 
ügyvezető igazgatójának pedig Haj-
duk Pétert választották. A szervezet 
megalakítását az tette szükséges-
sé, hogy a rendszerváltás idején az 
addig törzskönyvezési, tenyésztési 
munkát szervező állami tulajdonú ál-
lattenyésztő vállalatok döntő többsé-
ge csődbe ment, és nem voltak már 
képesek a törzskönyvezési munka 
országos szintű szervezésére, irá-
nyítására. A változás előtt az utat az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvény nyitotta meg, lehetővé téve 
a tenyésztők szabad szerveződését. 
Ehhez csatlakozott az Európai Unió 
juh- és kecsketenyésztésre vonatko-
zó szabályozása, amely az elismert 
tenyésztő szervezet – egyesület, 
vagy szövetség – formájában meg-
határozta a kialakítandó szervezeti 

struktúrát, és rendszerbe foglalta az 
ellátandó szakmai feladatokat.

Ezzel párhuzamosan folyt a te-
nyészetek átalakulása, privatizáció-
ja. Nagyon sok értékes állomány és 
azok törzskönyvezési dokumentáci-
ója részben vagy egészben felszá-
molódott, megszűnt. A megalakult 
új szervezet fő feladata a törzsköny-
vezési, teljesítményvizsgálati munka 
újraszervezése, és azok tenyészté-
si dokumentumainak megmentése 
volt. Ehhez a munkához segítséget 
nyújtott a Földművelésügyi Minisz-
tériumtól 1991. december 29-én 
kapott felhatalmazó levél, melyben 
a miniszter az újonnan alakult szer-
vezetet bízta meg a hazai juhállomá-
nyok fajtafenntartási és törzsköny-
vezési munkáinak végzésére. Nagy 
szerencsénkre akkor dr. Gergátz 

Elemér volt a miniszter, aki az egyik 
alapító tag, a mosonmagyaróvári Bi-
otechnikai Állomás vezetőjeként ké-
sőbb hosszú időn keresztül elnöksé-
gi tagja is volt szervezetünknek.

A szervezet fejlődésével, a fel-
adatok bővülésével szükségessé 
vált az újonnan létrehozott egyesület 
átalakítása is. A juhtenyésztők úgy 
döntöttek, nem kívánják több kisebb 
egységben szétforgácsolni erőfor-
rásaikat, hanem olyan szervezetet 
hoznak létre, amely képviselheti az 
összes Magyarországon tenyésztett 
juhfajtát. Így jött létre dr. Mucsi Imre 
elnökletével 1992 május 14-től a Ma-
gyar Juhtenyésztők és Juhtenyésztő 
Egyesületek Szövetsége. Ezen idő-
szak alatt kapta meg a Szövetség az 
Állattenyésztési Törvény és annak 

1991–1992

5. SZENT MIHÁLY NAPI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS, KAPOSVÁR 1998.

1992–2009 2009–
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végrehajtási rendeletei alapján a te-
nyésztőszervezeti elismerést 1995. 
július 3-ával. A tenyésztés alapja a 
fajtatiszta tenyésztés lett. A kezdeti 
1-2 főről 8-10 főre, majd napjaink-
ra 70 fölé emelkedett fokozatosan 
a dolgozói létszám, ahogy a felada-
tok ezt megkövetelték. Ezzel párhu-
zamosan kialakításra került a törzs-
könyvezési és teljesítményvizsgálati 
munka végzéséhez szükséges infra-
struktúra és informatikai háttér, mely 
biztosította és napjainkban is bizto-
sítja a Szövetség céljainak és felada-
tainak megvalósítását.

1996. június 12-én újabb név-
változtatást követően, mint Magyar 
Juhtenyésztők és Juhtenyésztő 
Szervezetek Szövetsége néven mű-
ködött tovább a szervezet dr. Fésüs 
László elnökletével. Irányításával 
kezdődött meg a mai napig is a te-
nyésztés kontrolljául szolgáló DNS 
alapú származásellenőrzés valamint 
a surlókór rezisztencia vizsgálatok 
bevezetése.

Ez alatt az időszak alatt valósult 
meg az árutermelő tenyészetek szö-
vetségbe integrálása. A Szövetség 
kezdettől fogva részt vett és nagy 
energiákat fektetett a hazai juh jelö-
lési és nyilvántartási rendszer kialakí-
tásába. Így a szövetség a többi állat-
fajhoz viszonyítva kivételes módon 
teremtett meg − saját fejlesztésekkel 

is − egy olyan ágazati informatikai 
rendszert, amely a tenyésztés és az 
állatnyilvántartás igényeit is szolgál-
ja. Ezek alapján a Szövetség felada-
tai az évek során tovább bővültek, és 
1995. óta először csak a támogatás-
ban részesült juhállományok egyedi 
nyilvántartásában vett részt, majd a 
29/2000. (VI.9.) FVM rendelet alap-
ján 2001-től az összes továbbtar-
tásra meghagyott juhot a Szövet-
ség munkatársai jelölik és végzik az 
egyedi nyilvántartással kapcsolatos 
adminisztrációt. A 47/2005. (V.23.) 
FVM rendelet, majd a 182/2009 
(XII.30.) FVM rendelet előírásai alap-
ján a szövetség közreműködik a 

nyilvántartáshoz és jelöléshez szük-
séges eszközök, nyomtatványok biz-
tosításában, az éves állományleltá-
rok végzésében és a nyilvántartással 
kapcsolatos adatbázis kezelésében.

A tenyésztésszervezési munkán 
túlmenően a Szövetség kiemelt fi-
gyelmet fordított az EU csatlako-
zásra történő felkészülésre, és hogy 
a csatlakozásig megtörténhessen 
az ágazati támogatások rendszeré-
nek ENAR alapon történő kialakí-
tása és működtetése, mely napja-
inkban is jól szolgálja a tenyésztők 
támogatás igénylését. A kezdeti idő-
szakban 1995-től a Reorganizációs 
támogatás, majd 2000-ig a jerketá-
mogatások segítették a jelölési és 
nyilvántartási rendszer kialakulását. 
Ezt követően ez a rendszer a hazai 
és EU-s anyaállat támogatások és a 
2016. évtől működő kos-bak támo-
gatások igénybevételének és elle-
nőrzési rendszerének az alapja. A 
támogatások igénybevételéhez Szö-
vetségünk munkatársai évről évre 
szakmai igazolásokat adnak ki, így 
segítve a tenyésztők igénylését, nem 
egy esetben az adminisztratív elekt-
ronikus adatfeldolgozást és -szolgál-
tatást is magunkra vállalva.

2008 júniusától dr. Horn Péter 
elnökletével a kecskék ENAR fel-
adatainak ellátásával, majd 2009-től 

A 2002. ÉVI ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK NAGYDÍJÁT STUART BEVERIDGE, A MERINÓTENYÉSZTŐK 
VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE ÉS DR. FÉSÜS LÁSZLÓ A SZÖVETSÉG ELNÖKE ADTA ÁT SEBŐK MIHÁLYNAK

PAPP JÓZSEF, MEZŐHEGYES MINTATELEPI TÁBLA AVATÁSA 2017
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pedig a kecskefajták törzskönyve-
zésével és teljesítményvizsgálatával 
bővült a Szövetség tevékenysége, 
ezért 2009. március 5-től Magyar 
Juhtenyésztők és Kecsketenyész-
tők Szövetsége (rövidebb néven 
Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség, MJKSZ) néven működik 
szervezetünk. Ebben az évben egy 
jogszabályi változás következtében 
valamennyi őshonos juh- és kecs-
kefajta fajtafenntartói lettünk és álla-
mi elismerést kaptunk a kecske te-
nyésztési program végrehajtására.

A szövetség munkáját az állatte-
nyésztés szakmai irányítása is elis-
merte, amit az is bizonyít, hogy a szer-
vezet által kidolgozott és működtetett 
új típusú és struktúrájú törzskönyve-
zési és nyilvántartási rendszer 2013. 
szeptember 18-án elnyerte a 76. 
OMÉK állattenyésztési díját. A napja-
inkban is működtetett és folyamatos 
fejlesztés alatt álló juh és kecske in-
formatikai rendszer (JIRTA, KIRTA) 
és az ezek részét képező korszerű 
tenyészértékbecslési rendszer bizto-
sítja a hazai fajtatiszta állományok ge-
netikai előrehaladását.

A juh- és kecsketartók évek óta 
tapasztalhatták, hogy a rendeletek, 
pályázatok megjelenésével szinte 
egyidőben a Szövetség levélben ér-
tesítette őket az aktuális teendőkről. 
Az új digitális tájékoztatási lehetősé-
gek igénybevételével 2021. január 
1-jétől pedig naprakész információk-
kal látjuk el tagjainkat. A Szövetség 
instruktorai minden juh- és kecske-
tenyésztőhöz eljutnak a nyilvántar-
tási és jelölési munkák elvégzése 
miatt, így közvetlen személyes szak-
tanácsadásra is lehetőség nyílik. A 
szövetség alapvető feladatának te-
kinti a tájékoztatást e közvetlen mód 
mellett levél, újság, kiadványok, hír-
levél, e-mail, sms, részközgyűlések 
és kiállítások útján is.

A Szövetség kezdettől fogva 
nagy figyelmet fordított a tenyész-
tői munka népszerűsítésére és be-

mutatására. Ezért az elmúlt har-
minc évben rendszeres résztvevői 
vagyunk a magyarországi állatte-
nyésztési kiállításoknak. Az Alföldi 
Állattenyésztési Napokon 1994. óta 
veszünk részt, és az ehhez kapcso-
lódó Szent György napi rendezvény 
szervezői vagyunk. A Farmer-Expón 
1998. óta veszünk részt és a kapos-
vári állattenyésztési kiállítások létre-
jöttében az 1994-ben Szövetségünk 
által alapított Szent Mihály napi Juh-
tenyésztési Fórum által aktívan köz-
reműködtünk. Az elmúlt harminc 
évben nyolc OMÉK-on vettünk részt 
sikeresen, ahol tenyésztőink több 
esetben az állattenyésztés nagydíját 
is elnyerték. 

A tenyészállat kiállítások díja-
in túlmenően a Szövetség az általa 
alapított díjakkal igyekszik elismerni 
a tenyésztők és a tenyésztésszerve-
zésben résztvevők szakmai munká-
ját, munkásságát. Ezért 1994. óta 
Schandl József Tenyésztési Díjat 
adunk ki napjainkig azon tenyész-
tők számára, akik több évtizedes te-
nyésztői munkájukkal arra érdemes-
sé válnak. Szintén 1994. óta 2012-ig 
Konkoly Thege Sándor Tenyész-
tésszervezési díjat adományozott 
Szövetségünk azoknak a szakem-
bereknek, akik a tenyésztésszerve-
zés területén kiemelkedő tevékeny-

séget végeztek. Ezt a díjat 2013-tól 
nagy megtiszteltetésünkre a szak-
minisztérium átvette Szövetségünk-
től, és azóta állami kitüntetésként 
kapják meg az arra érdemesek. Az 
1995-ben alapított Év Tenyésztője 
díjat, melyet 2019. óta „Sebők Mi-
hály Tenyésztési díj az Év Tenyész-
tője számára” néven adunk át azon 
tenyésztők számára, akik az elmúlt 
években eredményes tenyésztői és 
tenyészállat kiállítási eredményeket 
érnek el. Szövetségünk 10. éves év-
fordulója alkalmából 2002-ben ala-
pított „Id. Tóth Imre Törzskönyvezési 
Díjat” pedig azok a személyek vehet-
ték át, akik a törzskönyvezési mun-
ka területén eredményes tevékeny-
séget folytattak. 

A Szövetség 2011. évben indí-
tott bemutató mintatelepi programot 
alapításának 20. évfordulója alkal-
mából. A program keretében mára 
tíz olyan tenyészetnek adományoz-
tuk ezt a címet, amelyek lehetővé 
teszik, hogy ezen telepek látogatá-
sával a gyakorlatból meríthessenek 
tudást és tapasztalatot a jobbításon 
gondolkodó juhászatok.

A Mintatelep címet kapott te-
nyésztők és díjazottjaink Szövetsé-
günk honlapján megtekinthetők.

Nagyon fontos feladatnak tekint-
jük a tagok és az árutermelő tenyé-

A SZÖVETSÉG 25. JUBILEUMI KÖZGYŰLÉSÉN A SZÖVETSÉG KORÁBBI ÉS JELENLEGI ELNÖKE KÖSZÖNTI 
EGYMÁST (DR. FÉSÜS LÁSZLÓ ÉS DR. HORN PÉTER)
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szetek tájékoztatását minden olyan 
friss információval, amely tenyész-
tési és gazdálkodási döntéseikben 
segítséget jelenthet. 1996. évtől az 
évente megjelenő Időszaki Kiadvány-
nyal és az 1999-től kiadott Koskata-
lógussal, majd 2009-től Kos-Bak 
Katalógussal igyekszünk segíteni a 
tenyésztők információhoz jutását. Az 
1999. óta kiadásra kerülő falinaptá-
runkkal pedig tenyésztési döntése-
ikhez nyújtunk segítséget, valamint 
a naptáron található ételreceptek-
kel igyekszünk népszerűsíteni a juh 
és kecske termékek fogyasztását. A 
2000-től működő honlapunkon ke-
resztül pedig igyekszünk naprakész 
információkat szolgáltatni az ágazat 
szereplői számára.

A Szövetség az elmúlt harminc 
év során mindig fontosnak tartot-
ta, hogy aktívan közreműködjön és 
részt vegyen az állattenyésztés és az 
ágazatunkat segítő új szervezetek 

megalapításában és működtetésé-
ben. Ezt figyelembe véve 1992-ben 
beléptünk a Merinó Világszövetség-
be, melynek napjainkig is aktív tagjai 
vagyunk. 2002-ben Világszövetség 
megbízásából eredményes és sike-
res Merinó Világkonferenciát szer-
veztünk, és amennyiben a jelenleg 
zajló világjárvány lehetővé teszi, az 
elkövetkezendő időszakban újabb 
Világkonferencia megrendezésére 
kerül sor Magyarországon. 1995-
ben kezdeményezői voltunk a Ma-
gyar Állattenyésztők Szövetségé-
nek megalakulásának, melynek első 
ügyvezető igazgatója Szövetségünk 
ügyvezetője volt. 2019. évben pe-
dig támogattuk és segítettük a Juh 
Kecske Ágazatért Egyesület meg-
alapítását, melynek 2020. március 
12-én tagjai lettünk. Ezen túlmenően 
igyekszünk folyamatos, jó szakmai 
kapcsolatot fenntartani az ágazat 
szakigazgatásában résztvevő állami 
és társadalmi szervezetekkel.

Napjainkban a rendes tagjaink 
létszáma 450 fölé emelkedett, akik 
32 juh- és 5 kecskefajtát tenyészte-
nek, mintegy 53.000 juh és 2.500 
kecske törzskönyvezett nőivarú lét-
számmal, illetve több mint 1800 áru-
termelő társult tag is csatlakozott a 
szövetséghez, de összesen mintegy 
9000 juh- és kecsketartóval vagyunk 
napi munkakapcsolatban. A szövet-
ség a hazai kiskérődző ágazat leg-
nagyobb társadalmi érdekvédelmi 
és szakmai szervezete, amely teljes-
körűen minden fórumon képviseli a 
hazai juh- és kecsketartók érdekeit, 
foglalkozik az ágazat stratégiai kér-
déseivel.

Megalakulásunk 30. évforduló-
ja alkalmával köszönet illeti meg az 
alapítókat és az évtizedek során a 
szervezet életében részt vállaló vala-
mennyi személyt és szervezetet és a 
Szövetség munkatársait.

OMÉK 2019
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TENYÉSZÁLLAT KIÁLLÍTÁSOK  2021 
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30. FARMER-EXPO 

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI KIÁLLÍTÁSA 

DEBRECEN, 2021. AUGUSZTUS 17–20.

A kiállításon a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 21 tenyésztője 41 tenyészállat csoportban mutatja be 
a Szövetség tenyésztési programjában szereplő 14 juhfajtát és 1 kecskefajtát.

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

ELSŐ DÍJAT KAPOTT:

Győri Tanya Kft., Hajdúböszörmény ile de france jerke csoportjáért

Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló ile de france növendékkos csoportjáért

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

Minárovics Máté, Törtel német húsmerinó jerke csoportjáért

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

Varga Imre, Dunavecse német húsmerinó anyajuh csoportjáért

MÁSODIK DÍJAT KAPOTT:

B. Csák István dr., Biharnagybajom BMC jerke csoportjáért

Debreceni Egyetem, Debrecen dorper jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher anyajuh csoportjáért

Lajkó Levente, Üllés fehér suffolk jerke és fehér suffolk 
növendékkos csoportjaiért

Sebők Mihályné, Törtel magyar merinó növendékkos csoportjáért

Varga Imre, Dunavecse német húsmerinó jerke csoportjáért

HARMADIK DÍJAT KAPOTT:

Debreceni Egyetem, Debrecen dorper anya bárányokkal csoportjáért

Győri Tanya Kft., Hajdúböszörmény ile de france növendékkos csoportjáért

Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló ile de france jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód magyar merinó növendékkos csoportjáért

Hortobágyi Nemzeti Park, Debrecen fekete racka jerke csoportjáért

Kiss Gyula, Szabadhídvég német húsmerinó jerke csoportjáért

Ónodi-Szűcs Kft., Balmazújváros ile de france növendékkos csoportjáért
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A kiállítás juhtenyésztési nagydíját Holló Mátyás uszó-
di tenyésztő érdemelte ki berrichon du cher, ile de france 
és magyar merinó csoportjaiért.  

A Tej Fajtacsoport különdíját Takács Imre, Alsózsol-
ca kapta a kiállításon bemutatott alpesi kecske tenyész-
állataiért.

TEJ FAJTACSOPORT DÍJ

HÚS FAJTACSOPORT DÍJ

NAGYDÍJ MJKSZ TENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ 

MERINÓ FAJTACSOPORT DÍJ 

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség juhte-
nyésztési különdíját Varga Imre dunavecsei tenyész-
tő kapta német húsmerinó tenyészállataiért. 

A Merinó Fajtacsoport különdíját Sebők Mihályné 
törteli tenyésztő kapta magyar merinó csoportjaiért.

A Hús Fajtacsoport különdíját dr. Harangi Sándor 
hajdúszoboszlói tenyésztő kapta a kiállításon bemu-
tatott ile de france tenyészállataiért.

ŐSHONOS FAJTACSOPORT DÍJ

Az Őshonos Fajtacsoport különdíját a Hortobágyi 
Nonprofit Kft. kapta hortobágyi racka csoportjaiért.
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Fajtagyőztes egyedeket választottak azokból a fajtákból és korcsoportokból, amelyekben egy kategórián belül 3 
vagy több csoport egyedei szerepeltek az összevetésben. 

FAJTAGYŐZTES JUHOK: 

1 12110 02703 magyar merinó jerke Sebők Mihályné, Törtel

1 06039 066 német húsmerinó jerke Kiss Gyula, Szabadhidvég

1 02342 01470 ile de france jerke Holló Mátyás, Uszód

1 08639 0195 ile de france növendékkos Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló

LEGSZEBB JERKE

LEGSZEBB NÖVENDÉKKOS

LEGSZEBB ANYAJUH

A kiállítás legszebb jerkéje díját Holló Mátyás, uszó-
di tenyésztő 1 02342 01374-es fülszámú berrichon du 
cher jerkéje kapta.

A kiállítás legszebb anyajuha díját Varga Imre, dunave-
csei tenyésztő 1 02294 8627-es fülszámú német hús-
merinó anyajuha kapta.

A kiállítás legszebb növendékkosa díját Sebők Mi-
hályné, törteli tenyésztő 1 12110 02843-as fülszámú 
magyar merinó növendékkosa kapta.
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„A LEGELTETÉSES ÁLLATTARTÁS ÉS A GYEPGAZDÁLKODÁS KILÁTÁSAI” 
CÍMMEL A FARMER EXPO KERETÉBEN AUGUSZTUS 19-ÉN SZAKMAI 

NAPOT HIRDETETT A SZÖVETSÉG. 

Előadást tartott dr. Wagenhoffer 
Zsombor, dr. Tasi Julianna, Cso-

mai Géza. dr. Nagy Géza felkért 
hozzászólásával járult hozzá a prog-
ram sikerességéhez. A programot 
Hajduk Péter, az MJKSZ ügyvezető 
igazgatója vezette. A program nagy 
érdeklődésre tartott számot, hiszen 
eredményes gyepgazdálkodás nél-
kül nincs eredményes juh- és kecs-
ketartás.

Dr. Wagenhoffer Zsombor, a Ma-
gyar Állattenyésztők Szövetsége 
(MÁSZ) ügyvezető igazgatója el-
mondta, hogy a MÁSZ és a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 
kezdeményezésére megalakult egy 
gyepgazdálkodási műhely, amely-
ben a kutatóktól, oktatóktól a gya-
korló gazdálkodóig több részvevő 
van, képviselve a legeltetéses állat-
fajokat. Fontos, hogy a gyephasz-
nosítással foglalkozó állattartók és 
a gyepekkel foglalkozók összefog-
janak, hogy hallassák a hangjukat, 
beleszóljanak a támogatások felté-
telrendszerébe, annak meghatáro-

zásába. Nemzeti agrárstratégiát al-
kot az idén az agrárium, több évre 
meghatározó lesz az, amit idén, re-
mélhetőleg közösen kialakítanak. 
Sok a probléma, például nincsenek 
hozamolva a gyepek, nincs gyep-
kataszter, így elég nehéz a kárigé-
nyeket-kártérítést kifizetni például 
a krízis biztosítás keretében. Ezért 
inkább kimaradnak a gyepterüle-
tek. Azon dolgoznak, hogy meg-
szervezzék magukat, ezért alakult a 
gyepgazdálkodási munkacsoport. 

Tevékenységének eredménye-
ként májustól az Agrárminiszté-
riumban (AM) is megalakult egy 
munkacsoport az AM, a NAK és a 
MÁSZ részvételével. 

Beszámolt a megvalósult célok-
ról, eredményekről. Előterjesztették 
a 269/2007. (X.8.) Kormányren-
delet módosítását, gyepgazdálko-
dási cselekvési tervet készítettek, 
és javasolták az Országos Gyep-
kataszter és Gyepgazdálkodási In-
formációs Rendszer létrehozását. 
Adategyeztető megbeszélést foly-
tattak az ágazathoz kapcsolódó 

összes érintett szervezet képvise-
lőivel, illetve a Munkacsoport és a 
Pannon gyep-LIFE program veze-
tőivel.

A program főelőadója dr. Tasi Ju-
lianna, a MATE Gödöllői Campus 
nyugalmazott egyetemi docen-
se ismertette a munkacsoport ed-
dig elvégzett feladatait és a terve-
ket. Támogatási konstrukciókba 
építve rövid- közép- és hosszútá-
vú terveket, és a gyepgazdálkodá-
si cselekvési tervet benyújtották a 
minisztériumba. Az agrárkörnye-
zet-gazdálkodási, ökológiai progra-
mot véleményezték és javaslatokat 
is tettek. 

A kidolgozott cselekvési tervvel 
az a cél, hogy a minisztériummal 
együtt kidolgozzanak egy stratégi-
át, ami hosszútávon is jó az ágazat-
nak. 

Ismertette, hogy a cselekvési 
terv mivel járul hozzá a gyepgazdál-
kodás javításához, és miért is van 
erre szükség – szeretnének az Ag-
rárminisztériummal megegyezés-

SZAKMAI NAP
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re jutni, ami elősegítené a gyepek 
állapot javulását, hogy alkalmasak 
legyenek a húsmarha és a juh ta-
karmányozására. Jelenleg a gye-
pek állapota leromló fázisban van 
– nem csak a Natura2000-es gye-
peken, a nem védett gyepeken 
sincs szakszerű gyepgazdálkodás. 
Ahol lenne lehetőség, jogszabály 
nem tiltja, ott sincs tápanyag-gaz-
dálkodás, nincs gyepművelés, a 
hasznosítási módszer sem jó. 

Azt szeretnék elérni, hogy a 
gazdálkodók hozzáállása, szakmai 
tudása sokat javuljon. Fontos, hogy 
ezt meg lehessen beszélni, legin-
kább a helyszínen. Például szep-
tember 1-jén, Törtelen tartott gyep-
gazdálkodási gépbemutató, és az 
ilyen fórumok nagyon fontosak, 
hogy ezeket kölcsönösen meg le-
hessen beszélni. 

Az sem tisztázott, hogy mekko-
ra a gyepterület, és abból mennyi a 
védett. A gyepterületek kb. 20 %-a 
nincs hasznosítva. Kb. a gyepek 50 
%-a NATURA2000-es terület, 1 % 
olyan, ami nemzeti park hasznosí-
tásában van. A tenyésztő szerveze-
tek adatai alapján 596 ezer hektár 
gyepet legeltetnek a gazdálkodók, 
melynek kétharmadán húsmarhá-
kat, 20%-án pedig juhokat, kecské-
ket tartanak.

Véleményük szerint a termé-
szetvédelem túlzott korlátozásokba 
esik. 

Kifejtette azokat a jogszabály 
módosítási javaslatokat, melyet 
kidolgoztak – 4 dolgot szerettek 
volna átvinni, miszerint lehessen 
legfeljebb 2 évente a gyökérzónát 
szellőztetni, legfeljebb 4 évente 
gyeplazítóval altalajlazítást végezni, 
istállótrágya kijuttatási lehetőséget, 
szakaszos legeltetés esetén a le-
hajtást követően lánc és seprűbo-
rona használatát engedélyezzék. 
Ezekből talán az istállótrágya enge-
délyezését sikerült elérni, 3 évente. 
Tápanyag-utánpótlás csak a ter-
mészetvédelmi hatóság adott évre 
kiadott engedélye alapján lehet, 
melynek kötelező tartalmi eleme a 
talajvédelmi szakértő által készített 
tápanyag gazdálkodási terv.  

Országos nyilvántartási rendszer 
– gyepkataszter - jelenleg nem lé-
tezik, így bíznak abban, hogy ezt a 
kezdeményezést támogatja a Mi-
nisztérium. A kataszter a MePAR 
rendszerre épülne, mely alapada-
tokat tartalmaz, de a gyep típusát, 
állapotát nem tudják, hogy mire al-
kalmas – az állat számára mennyi-
ben jelenthet takarmányt, és mire 
van szükség az állapot javítására. 

1. Területalapú nyilvántartás
2. Minőségi állapot-nyilvántar-

tás
3. Termőképességi nyilvántar-

tás

Felhívta a figyelmet, hogy minden 
gazdálkodó érezze magát tevőle-
ges résztvevőnek, senki se fogja a 
klímaváltozásra a jelenlegi helyze-
tet, befektetés nélkül nem tartha-
tóak tovább a gyepek. Szakszerű 
gazdálkodás elemeit el kell kez-
deni alkalmazni (tápanyagpótlás, 
vízmegtartás - a felesleges vizet le 
kell vezetni az árokrendszerekbe, 
megfelelő fajtahasználat, felületi 
öntözés, a gyepek árasztása szivor-
nyával). Sokat számít a legeltetési 
módszer, újra meg kell tanulni a 
régi dolgokat, mint pl. „Egy szekér 
trágya mozgalom”, acatolás, pász-
toroló legeltetés… 

Végezetül arra buzdította a jelen-
levőket, hogy vegyenek részt a fó-
rumokon, szakmai napokon, kon-
zultáljanak. Elmondta és ajánlott, 
hogy keressék a gazdák a közös-
ségi médiában „Gyepgazdák” né-
ven létező csoportot. 

Csomai Géza elsősorban gya-
korló gazdaként szólalt meg, bár 

SZAKMAI NAP
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a NAK legeltetéses állattartással 
foglalkozó alosztályának vezetője. 
Bemutatta gazdaságukat, misze-
rint 32 alkalmazottal 1300 ha-on 
gazdálkodnak, több ezres juh- és 
marhaállománnyal rendelkeznek. 
Elmondta, hogy a természetvéde-
lemmel kellene megtalálni a han-
got, megértetni velük, hogy mi mit 
szeretnénk. A természet megőrzé-
sén kívül nekünk fontos a hozam. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy 
a gazdálkodók sok hibát követnek 
el és hozzá nem értésből, vagy vélt 
anyagi indokok miatt nem ápolják 
a gyepet, csak, mint egy gondo-
zást nem igénylő, magától megúju-
ló erőforrásra tekintenek. Fontos 
átgondolni, hogy miért van gyep 
– csak a támogatás miatt-e, vagy 
szeretnénk-e az állatainknak és a 
gyepnek a legjobbat? Kiemelte, 
az állatainkat akkor is nekünk kell 
eltartani, ha nem lesz támogatás. 
Gondolkodásmód váltásra és sok 
tanulásra van szükség. Fontos a 
fiatal kollégák jelenléte, hozzáállá-
sa is. Amikor a gyepgazdálkodás-
ról van szó, akkor elengedhetet-
len megfogalmazni a gazdálkodó 

feladatait, akár lehet mondani kö-
telességét is. Rendkívül szemléle-
tesen a gazdákhoz közelálló meg-
fogalmazással adta elő a gazdák 
előtt álló feladatokat. Beszámolt 
saját tapasztalatairól, megosztotta 
gazdálkodása során megélt nega-
tív élményeit is tanulságképpen. 

Dr. Nagy Géza örömmel üdvözöl-
te a szakmai nap résztvevőit, és 
érzékeltette, hogy milyen nagy je-
lentősége van ezeknek a találkozá-
soknak, hogy közös feladatainkról 
egyeztessünk.  

Hajduk Péter megköszönte az 
előadók színvonalas előadását, és 
megkérdezte a jelenlévőket, hogy 
van-e valakinek kérdése. Felmerült 
a gyepek erdősítésének problémája, 
egy hozzászóló elmondta, hogy 17 
éve azt tapasztalja, hogy nincs gyep-
gazdálkodás, fontos lenne ennek ta-
nítása, meg kellene a gazdálkodókat 
győzni arról, hogy mit kell tenniük. 
Fontosnak tartja a fórumokat. 

Halász András – Tasi Juli-
anna utódja a MATE gödöllői 
campusán– felhívta a figyelmet 

facebook-on a „Gyepgazdák” cso-
portra, ahol napi szinten friss infor-
mációkhoz lehet jutni. 

Egy természetvédő elmondta, 
hogy a gyepek kapcsán a legna-
gyobb probléma a vízvisszatartás, 
a vízügy el tudja vezetni a vizet, de 
nem tudja visszajuttatni. Központo-
sított előírásokkal van a gond. Hi-
ányolja a kommunikációt egymás 
között és nyitott a jövőben. Termé-
szetvédelmi szakemberek a képzé-
sük során nem kaptak gyepgazdál-
kodás tantárgyban ismereteket. 

Felvetődött a húsmarha kontra 
juh legeltetése kérdése – a válasz 
az, hogy be kell tartani a szakmai 
szabályokat. A juh mélyebben legel, 
de azon múlik a gyep minősége, 
hogy mennyi ideig hagyjuk legelni. 
Nem szabad hagyni a túllegeltetést. 

Megállapították a jelen lévők, 
hogy sokkal több fórum kell, szak-
mai bemutatók, szakmai tanfolya-
mok kellenek. Az előirt képzések 
(AKG, ÖKO) sajnos nem szakmaiak. 

Hajduk Péter megköszönte a jelen-
lévők aktivitását és bezárta a szak-
mai napot.
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XXVIII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok  
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, 2021. szeptember 23–25. 

Atenyészállat 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 helye-
zett 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 juhte-
nyésztő szakemberhez kerül, aki a 
juhtörzskönyvezés területén hosszú 

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

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség elnöksége a dí-
jat idén Kiss Gyulának ítélte oda a 
juh törzskönyvezés és tenyésztés te-
rületén végzett több évtizedes tevé-
kenységének elismeréseként, aki a 
magyar juhtenyésztés meghatározó 
egyénisége és az egyetlen magán-
tenyésztő, aki 30 éve, az alapítástól 
tagja a Szövetségünknek. A díjat 
dr. Tóth Imre és felesége adta át.

Aranykampó díjat adományoz 
a Szövetség Nagy István Zsolt me-
zőcsáti juhtenyésztő részére a te-

nyésztői és kiállítási szerepléseinek 
elismeréseként.

A kiállításon a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség 21 te-
nyésztője 56 juh tenyészállat cso-
portban mutatta be a Szövetség te-
nyésztési programjában szereplő 12 
juhfajtát.

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

A díjakat a Hód Mezőgazda Zrt. 
képviseletében Antal Gábor, vezér-
igazgató, a Szövetség különdíjait 
Kiss György, a Szövetség alelnöke 
és Hajduk Péter, a Szövetség ügyve-
zető igazgatója adta át. 

TÓTH IMRE DÍJ: KISS GYULA
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DÍJAZOTTAK

ELSŐ DÍJAT KAPOTT:

Farkas Zoltán, Mindszent német húsmerinó növendékkos csoportjáért

Győri-Tanya Kft. ile de france jerke csoportjáért

Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló ile de france növendékkos csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher jerke tenyészkossal és berrichon du cher anya csoportjáért

Szirovicza-Dani Gyöngyi Julianna, Makó suffolk jerke csoportjáért

Vad Andrea, Hódmezővásárhely ile de france jerke csoportjáért

MÁSODIK DÍJAT KAPOTT:

Golf-Szelid Bt. lacaune jerke csoportjáért

Kiss Gyula, Szabadhidvég német húsmerinó jerke csoportjáért

Lajkó Levente, Üllés fehér suffolk anya növendékkossal csoportjáért

Minárovics Máté, Törtel német húsmerinó jerke csoportjáért

Vad Andrea, Hódmezővásárhely
magyar merinó anya tenyészkossal, berrichon du cher anya és ile de france  
tenyészkos csoportjaiért

HARMADIK DÍJAT KAPOTT:

Harangi Sándor dr., Hajdúszoboszló ile de france anya csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód ile de france jerke növendékkossal csoportjáért

Molnár Béla, Soltvadkert magyar merinó jerke csoportjáért

Sebők Mihály, Törtel magyar merinó jerke csoportjáért

Vad Andrea, Hódmezővásárhely magyar merinó jerke, ile de france anya és berrichon du cher növendékkos csoportjaiért
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KIÁLLÍTÁSI NAGYDÍJ: HOLLÓ MÁTYÁS JUHTENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ: VAD ANDREA

MERINÓ FAJTACSOPORT KÜLÖNDÍJ: FARKAS ZOLTÁN HÚS FAJTACSOPORT KÜLÖNDÍJ: GYŐRI TANYA KFT.

A kiállítás nagydíját 
Holló Mátyás uszódi tenyésztő érdemelte ki ile de 
france, berrichon du cher és magyar merinó tenyészál-
lataiért. 

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

Különdíjat kaptak:
A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség juh-
tenyésztési különdíját Vad Andrea, Hódmezővásár-
hely kapta a kiállításon bemutatott berrichon du cher, 
ile de france és magyar merinó tenyészállataiért.

A Hús Fajtacsoport különdíját a Győri Tanya Kft. 
kapta a kiállításon bemutatott ile de france tenyészál-
lataiért.
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Az Őshonos Fajtacsoport különdíját Barna Ferenc, 
Hódmezővásárhely kapta a kiállított alföldi suta racka 
csoportjáért.

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

Tóth Árpád iparművész, Sárbogárd különdíját – egy 
gravírozott „RÉVÉSZ” bicskát – Angyal Balázs, kun-
hegyesi tenyésztőnek ítélte a bírálóbizottság.

Fajtagyőztes juhok: 

1 05710 788 Ile de france fajtagyőztes anya Vad Andrea, Hódmezővásárhely

1 02342 01425 Magyar merinó fajtagyőztes jerke Anipharma-A Kft., Gyula

1 05119 0750 Német húsmerinó fajtagyőztes jerke Varga Imre, Dunavecse

1 23074 080 Ile de france fajtagyőztes jerke Lugosi László, Kiskunfélegyháza

1 08050 01804 Ile de france fajtagyőztes növendékkos Holló Mátyás, Uszód

A legszebb állatok kiállítói az ARRAVIS Kft.-től egy-egy 15 kg-os Millaphos melaszos ásványi kiegészítőt kaptak, 
a díjakat Gyöngy Zoltán adta át. 
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LEGSZEBB ANYAJUH

LEGSZEBB NÖVENDÉKKOS LEGSZEBB TENYÉSZKOS

LEGSZEBB JERKE

A kiállítás legszebb anyajuha díját Holló Mátyás, uszó-
di tenyésztő 1 02342 81053-as fülszámú berrichon du 
cher anyajuha kapta.

A kiállítás legszebb növendékkosa díját Vad Andrea, 
hódmezővásárhelyi tenyésztő 1 05710 0499-es fülszá-
mú berrichon du cher növendékkosa kapta.

A kiállítás legszebb jerkéje díját Holló Mátyás, uszó-
di tenyésztő 1 02342 01409-es fülszámú berrichon du 
cher jerkéje kapta.

A kiállítás legszebb tenyészkosa díját Ónodi-Szűcs 
Kft., balmazújvárosi tenyésztő 1 08050 01311-es fül-
számú ile de france tenyészkosa kapta.
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Az Animal Hygiene Kft. különdíjat ajánlott fel  600.000 Ft értékben, ami egy hordó INCIMAXX-T fertőtlenítő vegy-
szer. A díjat kapta: Vad Andrea, hódmezővásárhelyi tenyésztő.
A díjat átadta: Molnár Helén, Molnár Bettina és Kiss Attila az Ecolab képviselői.

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 200.000 Ft értékű különdíjat ajánlott fel a legszínvonalasabb hústípusú nö-
vendék csoportokat bemutató kiállítónak.
A díjat kapta: Kiss Gyula, szabadhídvégi tenyésztő. 
A különdíj levásárolható a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. Lambex termékeire.
A díjat átadta: Balassa Gergely a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. ügyvezetője

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar különdíját Szirovicza-Dani Gyöngyi Julianna, makói tenyész-
tő kapta. A díjat átadta: dr. Mikó Edit a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának dékánja.
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KÁN EGYETEMI NAPOK 
JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉSI KIÁLLÍTÁSA

KAPOSVÁR, 2021. OKTÓBER 1–3.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség hagyomá-

nyosan Kaposváron, a Szent Mi-
hály napi Juhtenyésztési Fórum 
alkalmából adja át tenyésztési díja-
it azoknak a tenyésztőknek, akik az 
elmúlt években kimagasló szakmai 
munkát végeztek, és a tenyészállat 
kiállításokon aktívan részt vettek. 

A díjakat Juhász Pál és Kiss 
György, a Szövetség alelnökei, és 
Hajduk Péter, a Szövetség ügyve-
zető igazgatója adták át.

 Az idén poszthumusz Arany-
kampó díjat kapott: Földesi Gyula, 
Gerjen. A díjat a fia vette át. 

A Magyar Juh- és Kecskete-

nyésztő Szövetség „Schandl Jó-
zsef” tenyésztési díját Földi 
Gyulának ítélte oda az MJKSZ 
Elnöksége. Földi Gyula mátrano-
váki tenyésztő 25 éve tagja Szö-
vetségünknek, meghatározó sze-
repet tölt be az őshonos juhfajták 
tenyésztésében, a kiállítások te-
nyészállat bírálatainak lebonyolí-
tásában. A díj elismerő oklevél és 
emlékplakett, illetve 1000 Eurónak 
megfelelő pénzjutalom.

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség Elnökségének 
döntése alapján a Sebők Mihály 
Juhtenyésztési díjat az Év Te-
nyésztőjének, ezzel a Szövetség 
vándordíját huszonhatodik alka-

lommal Lajkó Levente üllési juhte-
nyésztő kapta a fehér suffolk fajta 
honosításáért, innovatív tevékeny-
ségéért és a kiállításokon nyújtott 
segítségéért, eredményes szereplé-
seiért. A kitüntetett a vándordíj mel-
lett oklevelet és kosfejjel díszített 
arany pecsétgyűrűt kap.

A kiállításon a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség 15 te-
nyészete 12 juhfajtát és 2 kecske-
fajtát mutatott be 29 csoportban.

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

ARANYKAMPÓ DÍJ: FÖLDESI GYULA SCHANDL JÓZSEF DÍJ:FÖLDI GYULA

A SEBŐK MIHÁLY DÍJ AZ ÉV TENYÉSZTŐJÉNEK: LAJKÓ LEVENTE 
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A kiállításon a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 15 tenyészete 12 juhfajtát és 2 kecskefajtát mutatott 
be 29 csoportban.
A bíráló bizottság a díjakat a következő tenyésztőknek ítélte oda fajtánként és korcsoportonként.

ELSŐ DÍJAT KAPOTT:

Garai Tamás, Zók suffolk jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód berrichon du cher jerke és berrichon du cher anyajuh csoportjáért

Ivanics Mihály, Erdősmárok magyar parlagi anyakecske csoportjáért

Minárovics Máté, Törtel német húsmerinó jerke csoportjáért

Teklovicsné Őri Erzsébet, Szentlászló blanc du Massif Central anya csoportjáért

MÁSODIK DÍJAT KAPOTT:

Farkas Gyöngyvér, Nemesapáti anglo-núbiai gödölye csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód magyar merinó jerke csoportjáért 

Lajkó Levente, Üllés fehér suffolk jerke csoportjáért 

Stropek László, Böhönye suffolk jerke csoportjáért és berrichon du cher jerke csoportjáért

Teklovicsné Őri Erzsébet, Szentlászló blanc du Massif Central jerke csoportjáért

HARMADIK DÍJAT KAPOTT:

Hegedűs István, Baracs ile de france jerke csoportjáért

Holló Mátyás, Uszód ile de france jerke csoportjáért

Molnár Béla ifj., Soltvadkert cigája anyajuh csoportjáért

Sebők Mihályné, Törtel magyar merinó jerke 

Varjasi Zsolt, Kőszeg shropshire jerke csoportjáért

FAJTAGYŐZTES JUHOK: 

1 02342 01407 magyar merinó jerke Holló Mátyás, Uszód

1 06119 010 ile de france jerke Hegedűs István, Baracs

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

KÁN DÍJAZOTTAK
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JUHTENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ JUHTENYÉSZTÉSI KÜLÖNDÍJ

A kiállítás juhtenyésztési nagydíját Holló Mátyás uszó-
di tenyésztő kapta magyar merinó, ile de france és ber-
richon du cher csoportjaiért.

A Hús Fajtacsoport különdíjat Stropek László böhönyei tenyésztő kapta a kiállításon bemutatott berrichon du 
cher, landschaf merinó és suffolk csoportjaiért.

A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség juhte-
nyésztési különdíját Teklovicsné Őri Erzsébet szent-
lászlói tenyésztő kapta blanc du Massif Central és ile de 
france tenyészállataiért. 

Az Őshonos Fajtacsoport különdíjat Ivanics Mihály erdősmároki tenyésztő kapta a kiállításon bemutatott magyar 
parlagi kecske csoportjaiért.

A Merinó Fajtacsoport különdíjat Sebők Mihályné törteli tenyésztő kapta a bemutatott magyar merinó csoportjaiért.

Tóth Árpád iparművész, Sárbogárd különdíját – gravírozott „RÉVÉSZ” bicskát – Varjasi Zsolt tenyésztőnek 
ítélte a bírálóbizottság.
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LEGSZEBB ANYAJUH

LEGSZEBB NÖVENDÉKKOS LEGSZEBB NŐIVARÚ KECSKE

LEGSZEBB JERKE

A kiállítás legszebb anyajuha díját Holló Mátyás, uszó-
di tenyésztő 1 02342 7665-ös fülszámú berrichon du 
cher anyajuha kapta.

A kiállítás legszebb növendékkosa díját Sebők Mi-
hályné, törteli tenyésztő 1 12110 02843-as fülszámú 
magyar merinó növendékkosa kapta.

A kiállítás legszebb jerkéje díját Holló Mátyás, uszó-
di tenyésztő 1 02342 01409-es fülszámú berrichon du 
cher jerkéje kapta.

A kiállítás legszebb nőivarú kecskéje díját Ivanics Mi-
hály, erdősmároki tenyésztő 7049 070795-ös fülszámú 
magyar parlagi gödölyéje kapta.
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XXVII. SZENT MIHÁLY NAPI FÓRUM

KAPOSVÁR, 2021. OKTÓBER 3.

A z Európai Unió piacán nagy lehe-
tőségek előtt áll a magyar juh- és 

kecskeágazat – jelentette ki az Ag-
rárminisztérium mezőgazdaságért 
és vidékfejlesztésért felelős államtit-
kára Kaposváron, a KÁN Egyetemi 
Napok keretében megtartott Szent 
Mihály-napi Fórumon, adta hírül az 
Agrárminisztérium.

Dr. Feldman Zsolt előadásában 
kiemelte, hogy ez két dolognak is 
köszönhető, egyrészt annak, hogy 
a koronavírus- járvány miatt meg-
szakadt korábbi ellátási láncok még 
nem épültek újra, másrészt a brexit 
miatt a brit juhhús nehezen jut el a 
kontinensre. A kialakult piaci űrt pe-
dig az egyébként is exportorientált 
termelést folytató magyar juhászok-
nak lehetőségük van kitölteni. Az 
ágazat piacszervezésében nagy le-
hetőséget jelent az elismert szakma-
közi szervezet, a Juh- Kecske Ágaza-
tért Egyesület megalakítása.  

A továbbiakban az államtitkár 
felvázolta, a 2023. január 1-jén élet-
be lépő új Közös Agrárpolitikában, 
illetve az addig tartó átmeneti idő-
szakban a juh- és kecskeágazat 
milyen támogatásokat vehet majd 
igénybe. Mint kifejtette, jelen pilla-
natban 10-féle jogcímen juthatnak 

forráshoz a 25 milliárdos kibocsátá-
sú ágazat szereplői.

Feldman Zsolt az átmeneti idő-
szakban indított új támogatások 
közül kiemelte az új agrár-környe-
zetgazdálkodási támogatást, amely-
lyel kapcsolatban hangsúlyozta, 
hogy  érdemben nem változtathat-
ták meg a támogatási formát, de 
például a költségnövekedést lekö-
vető mértékben, 282 euró/hektárra 
emelkedett a gyepek után adható 
maximális támogatási összeg és a 
földhasználat kezelésében is rugal-
masságot biztosítanak. A minimális 
állatsűrűség pedig 0,2 állategység/ 
hektár mértékben lett megállapítva 
az október 25. és november 25. kö-
zött benyújtható pályázatokban.

A Közös Agrárpolitika támoga-
tásainak juhágazati fontosságáról 
szólva az államtitkár hangsúlyoz-
ta, a most életben lévő támogatási 
rendszerben a támogatások mint-

FÓRUM

DR. FELDMAN ZSOLT
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egy negyede anyajuhokhoz kö-
tött termelési támogatás, fele pe-
dig területalapú támogatás, a többi 
agrár-környezetgazdálkodási és 
ökológiai támogatás formájában 
érkezik a juhtartókhoz. 2023-tól in-
dul a területalapú támogatások kö-
zött az agrár-ökológiai alapprog-
ram, amely támogatási forma a 
gazdálkodók környezeti vállalásai 
után fizethető, és amelynek jövőbeli 
feltételeit összehangolták a most in-
duló AKG-val. Ennél a KAP első pil-
léréből nyújtott új támogatásnál az 
igényléskor a termelőnek egy listá-
ból ki kell majd választania, hogy a 
szántóján, gyepterületén vagy ültet-
vényén az agrárökológiai alapprog-
ram keretében milyen kötelezettsé-
geket vállal majd, amelyért cserébe 
elnyerheti majd az akár 20-25 ezer 
forint/hektár támogatást az alaptá-
mogatáson felül.

A fejlesztési célú támogatá-
sok tekintetében a Vidékfejleszté-
si Programon belül külön pályázati 
felhívás jelent meg a nagyobb és 
külön a kisebb léptékű beruházá-
sokhoz, utóbbiak ráadásul egysze-
rűsítettek. A nagyobb projekteket 
támogató felhívás kapcsán az ága-
zatból már 68 kérelem nyert el 5,9 
milliárd forint támogatást, a kisebb 
fejlesztések tekintetében pedig a 
kiskérődző ágazatból beérkezett 
kérelmekről lehet számot adni, az 
pedig 365 darab pályázat 4,94 mil-
liárd forint értékben – adott tájékoz-
tatást az államtitkár.

Feldman Zsolt előadásában a 
mezőgazdasági krízisbiztosítási ala-
pot emelte ki, amely biztonságot 
nyújthat a kiskérődző ágazat sze-
replői számára is, hiszen az alap-
hoz csatlakozó és a krízisbiztosítási 
díjat megfizető termelőknél, ha ön-
hibájukon kívüli okból csökken a 
jövedelem, akkor a jövedelemcsök-
kenés 70 százalékát az alap kifizeti.

„Előre tudunk lépni az eddi-
gi lehetőségeinken túl az állatjóléti 
támogatásokban is, illetve lehető-
ségünk van egyes nemzeti támo-
gatásoknál a régi, elavult bázisidő-

szakok frissítésére is. Ezekben a 
kérdésekben gyors döntésre van 
szükség, így a szakmai szerveze-
tekkel az elkövetkező hetekben 
meg kell ezt beszélnünk, mert új 
perspektívák nyílhatnak meg má-
sok mellett a kiskérődző ágazatban 
is” – mondta az államtitkár.

A Szent Mihály napi Juhtenyész-
tési Fórumon az ágazat jelenlegi 
helyzetéről, dr. Mezőszentgyörgyi 
Dávid a Juh és Kecske Ágazatért 
Egyesület elnöke beszélt, a „Miért 
kell termékpályában gondolkod-
ni?” címmel megtartott előadásá-
ban. Felhívta a figyelmet, hogy vál-
tozik a kereslet és az olasz piacon 
népszerű könnyű bárány mellett 
Európában a nehéz bárányok iránt 
is nő a kereslet. Kifejtette, hogy ér-
demes ezt a piaci trendet a tenyész-
tésben, a tartásban érvényesíteni, 
és még a növekvő takarmányárak 
ellenére is abrakot vásárolni, és a 
nehézbárány-piacra termelni. Az el-
nök egyebek mellett azt is elmond-
ta, hogy az ágazatnak át kellene ala-
kulnia. Alapanyag-termelés helyett 
új vágóhidak építésével a régió kis-
kérődző-kereskedelmi központját 
lenne célszerű kialakítani.

Bemutatta, hogy az Európai Uni-
óban 2010-től 2020-ig 5 millióval 
csökkent a juhállomány, 1,2 millió-
val a kecskeállomány. A 100 kg-ra 
vetített bárány árában jelentős ár-
növekedés következett be, most 

kell elgondolkodni ágazati szinten, 
hogy milyen beruházást érdemes 
végrehajtani.

Új tendencia, a nehéz bárány 
igen magas ára, ez a Brexit és az 
élőállat szállítás problémái miatt 
alakult így, ami nekünk előnyt is je-
lenthet. A piac átalakulóban van, a 
muzulmán betelepülők miatt meg-
növekedett a juh/kecskehús iránti 
kereslet. A báránypiac 2 piacossá 
kezd válni, a nehézbárány ár több, 
mint a könnyű bárány ára. 11,3%-
kal nőtt a nehéz, és csak 6,8 %-kal a 
könnyű bárány ára.  Fontos döntés 
előtt állnak a juhászatok, el kell dön-
teni, hogy merre indulnak tovább. 
7000 család megélhetését biztosít-
ja az ágazat, mely 25 mrd Ft terme-
lési értéket állít elő évente. 

Az IWTO 2020-as jelentése sze-
rint a gyapjú iránti keresletnek na-
gyobb a távlati jövője, de jelenleg 
mindenki a saját bőrén érezheti a vi-
lágválságot, hiszen Kína nem dolgoz 
fel gyapjút, 2018-as és 2019-es gyap-
jú áll Kínában, konténerekben. En-
nek egyik oka, hogy a COVID alatt ke-
vesebb ruhát vásároltak az emberek, 
nem volt szükség gyapjúszövetre. 

A juh- és kecsketej ügyeiben 
együttműködik az új szervezet a 
Tejterméktanáccsal, bíznak a jó 
együttműködésben. Piaci intézke-
dés szükséges ahhoz, hogy csak 
azt hívják juh- és kecsketejnek, ami 
tényleg az. 

DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID
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Az ágazat több problémával 
küzd: 

• alacsony feldolgozottsági szint
• magas takarmány árak
• alacsony beruházási tőke
• változó fogyasztói igények
• értékesítési problémák
• rossz kiszámíthatóság.

Jövőben nagy potenciál lehetne 
abban, hogy a feldolgozóipari ka-

pacitást Magyarországra telepítsék, 
egy úgynevezett „disztribúciós köz-
pont” létrehozására lenne szükség. 
Törekedni kell a magasabb feldol-
gozottságra (konyhakész állapot), 
szorosabb ágazati együttműködés-
re, rendezett formában. 

A zöld szervezetek nyomása mi-
att az élőállat szállítás leállhat, ezért 
is fel kell készülnünk, vágóhidak 
építésében kell gondolkodnunk. 

Mindehhez elengedhetetlen a Kor-
mány támogatása. 

Az új támogatási lehetőségek 
kapcsán elmondta, hogy rendkívül 
sok támogatás áll majd rendelke-
zésre, de ennek felhasználása nagy 
lehetőség és egyben nagy felelős-
ség is. A szakmaközi szervezetek-
nek jelentős szerepe lehet abban, 
hogy milyen eredménnyel képes 
egy ágazat kihasználni a jelentős 
források adta lehetőségeket. Eb-
ben a termék pálya modell kidolgo-
zását jelölte meg, mint járható utat, 
ehhez aktív kommunikáció szük-
séges az ágazati szereplők között, 
szorosabb ágazati együttműködés 
és a magasabb feldolgozottságú 
termék előállításában látja a jobb 
jövő elérését.

A program zárásaként végeze-
tül Dr. Horn Péter levezető elnök 
kiemelte, hogy a dán sertés és tej 
modell milyen jól működik, példát 
lehetne venni róluk. „Nincs más 
kiút, össze kell fogni!”

DR. HORN PÉTER 
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IN MEMORIAM 
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BOTOS LAJOS (1948–2021)

1948-ban Hajdúböszörményben 
született. Édesapja állatorvos. A 

Debreceni Agrártudományi Egye-
temen szerzett agrármérnöki dip-
lomát. Az Egyetem elvégzését kö-
vetően a Hajdúböszörményi Béke 
Szövetkezetben kezdett dolgozni 
(1971. január 2-ától) és nyugdíjba 
vonulásáig egy azon munkahelyen 
dolgozott, melyet ma már nagyon 
kevesen mondhatnak el magukról, 
mert vándormadarak vagyunk.

A szakosított sertéstelep felépí-
tése után 1974-től sertés hízlalás-
vezető, majd sertés telepvezető, 
később sertés ágazatvezető lett. 
Közben 1977-ben sertéstenyésztői 
szakmérnöki diplomát szerzett a 
Keszthelyi Agrártudományi Egyete-
men. 1986-ban nevezték ki állatte-
nyésztési főágazat vezetőnek. 

Irányítása alatt a Hajdúböször-
ményi Béke Agrárszövetkezett az 
ország legnagyobb és legtöbb állat-
faj tenyészetével rendelkezett (Szar-
vasmarha, Sertés, Juh, Hal).

A Béke Agrárszövetkezet állat-
állománya 1996-ban a következő volt: 

• Szarvasmarha: 4300 db eb-
ből 1750 tehén. tejtermelése 
12 millió liter tej évente, ami-
nek 99,8%-a extra minőségű.

• Sertés: összesen 1150 koca 
1650 t hízókibocsátás, 200 
tenyészkan eladás és 1600 
F1 kocasüldő értékesíté-
se. Törzstenyészet a ma-
gyar nagyfehér, pietrain és 
hampshire fajtában.

• Juh: magyar merinó törzste-
nyészet 3600 anyajuhval.

• Hal: (Saját fajták) Hajdú T1 és 
Hajdú P1 –es ponty 220 Ton-
na/év

• Baromfi: 67000 pulyka/tur-
nusonként és 96000 brojler 
éves hústermelés: 2210 ton-
na.

Az 1996-os gödöllői OMÉK-on 
szinte valamennyi állatfajban 29 dí-

jat szereztek és az OMÉK Nagydíját 
is kiérdemelték.

Tevékeny módon részt vett a 
hazai sertés-, juh- és haltenyésztés 
szakmai irányításában és szerepet 
vállalt ezek rendszerváltáskori újon-
nan szerveződő szervezeteinek 
megszervezésében és működteté-
sében. A Magyar Fajtatiszta Sertés 
Tenyésztő Egyesület és a Magyar 
Juh és Kecsketenyésztő Szövetség 
Elnökségi tagja volt több évtizeden 
keresztül és a Szövetségünk gazda-
sági elnökhelyettese volt az 1991. 
évi alakulásától 2006-ig. 

Egyike volt azon szakemberek-
nek, akik a magyar merinó és a 
mangalica fajták megmentéséért 
tevékenykedett, és napjainkban en-
nek eredményeként folyhat ezen 
fajták tenyésztése.

Egyedülállóan saját két új ponty-
fajtát tenyésztettek ki a Hajdú T1 és 
Hajdú P1 pontyokkal.

Aktív szervezője volt az ország 
területi szakmai tenyészállat kiállí-
tásainak és szakmai összejövete-
leinek, közösségteremtő erejével 
mindig központi alakja volt a ren-
dezvényeknek. Ezen tenyészállat 
kiállításokon számolatlanul nyerték 
el a kiállítási díjakat az Ő szakmai 
munkájának köszönhetően is, az 
értékesebbnél értékesebb tenyé-
szállataikkal. Őt mindenki kedvelte 
szerte hazánkban és külföldön is, 
sokan keresték társaságát.

Szakmai munkájának elismeré-
seként a Szakminisztériumtól 1997-
ben Újhelyi Imre díjat kapott.

A Magyar Juh és Kecskete-
nyésztő Szövetség 1998-ban Dr. 

BOTOS LAJOS (1948–2021)
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Konkoly Tege Sándor tenyész-
tésszervezési díjjal, míg 2008. év-
ben id. Tóth Imre díjjal ismerte el 
az állattenyésztésben és annak te-
nyésztésszervezésében törzsköny-
vezésében végzett kiemelkedő 
munkáját.

2018. évben az Agrárminisztéri-
um bronz életfa díjjal tüntette ki 70. 
születésnapja alkalmával. 

Egész életében azért dolgo-
zott, hogy az állattenyésztés gene-

tikai alapjait fejlesztve, az utókor 
számára a minél értékesebb álla-
tok kitenyésztésével eredményes 
és gazdaságos termelést lehessen 
megvalósítani. 

Nyugdíjba vonulását követően 
sem szakadt meg kapcsolatunk, fo-
lyamatosan voltak tervei elképzelé-
sei és legutolsó beszélgetésünk al-
kalmával is, az idei Farmer Expón, 
még arról beszélgettünk, hogy a kö-
zelgő Merinó Konferencia alkalmá-

val milyen alkalmi bélyegsorozatot 
fogunk majd kiadni és a Budapes-
ti Világkongresszuson, hogyan fog 
megjelenni az általa összeállított 
juhászati bélyegekkel, képeslapok-
kal, tárgyakkal.

Botos Lajos egyike volt az elmúlt 
fél évszázad polihisztor magyar ál-
lattenyésztőinek, halála súlyos és 
szomorú veszteség a magyar állat-
tenyésztők számára.

Emlékét megőrizzük!
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FÖLDESI GYULA (1937–2021)

1937-ben született a Tolna megyei 
Gerjen községben. A közvetlen 

Dunaparti-település mindvégig meg-
határozó volt életében. Már fiatalon 
dolgozni kezdett a helyi állami gaz-
daságban. Az emberekkel való re-
mek kontaktus-teremtő képessége 
alkalmassá tette, hogy az építéssel 
kapcsolatos dolgozók irányítását az 
akkori vezetők rábízták. Kiváló mun-
kakapcsolata volt a tőle lényegesen 
idősebb korosztállyal is. Az építésze-
ti csoport vezetését nyugdíjazásáig 
közmegelégedésre végezte.

Munkája mellett, szabadidejét 
a sportnak, azon belül is a labdarú-
gásnak szentelte. Ezért szerzett lab-
darúgó-edzői végzettséget, és 23 
évig volt a Gerjeni MEDOSZ Sporte-
gyesület edzője. Keze alatt számos 
eredményes generáció nőtt fel.

A 90-es évek közepén, az egyik 
hódmezővásárhelyi Alföldi Állat-
tenyésztői Napok rendezvényen 
ismerkedett meg a német fekete-
fejű húsjuhval, innentől elkötele-
zett tenyésztője lett ennek a fajtá-
nak. 1999-ben lépett be a Magyar 
Juhtenyésztő Szövetségbe, mint 
törzstenyészet. A fajtát tenyésztő 
kollégáktól – Sebők Mihály, Hudi 
János, Erdélyi Zoltán, Szabó Zol-
tán, Bognár Ferenc – igyekezett 
sok hasznos, gyakorlati informáci-
ót beszerezni. Fontos volt számára, 
hogy mindig a legkorrektebb em-
beri kapcsolatok kialakítására töre-
kedett. Szintén fontos volt, hogy a 

Szövetség tenyésztőkre vonatkozó 
elvárásainak is tudjon megfelelni. 
Munkáját a pontosság és a precizi-
tás jellemezte. Megtiszteltetés volt 
vele dolgozni.

2019 végén súlyos betegséget 
regisztráltak nála. Ez a tény azon-
ban nem befolyásolta abban, hogy 
tervezzen: 2020 nyarán – Szabó 

Zoltán segítségével – egy újabb, 
már sokadik, német import kost 
szerzett be Németországból, és 
állította hárembe október elején. 
Az eredményt már nem fogja tud-
ni meglátni, hisz súlyos betegsége 
2021.február 23-án hajnalban le-
győzte őt.

Nyugodjék békében!

FÖLDESI GYULA (1937–2021)
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ID. NAGY IMRE (1933–2021)

Ganna ez a Bakony lábánál meghú-
zódó néhányszáz lelkes falu és a 

magyar juhásztársadalom elvesztett 
egy olyan embert, aki ezt a kis tele-
pülést a német húsmerinó fajta ha-
zai tenyésztésének egyik központjá-
vá tette Ő volt id. Nagy Imre.

1933 június 10-én született Kál-
lósemjénben, egy juhászcsalád ötö-
dik gyermekeként.

Édesapja abban az időben 
kommenciós juhászként szolgált 
egy uradalomban. Kisgyerekként 
hamar megismerkedett a juhászé-
lettel. Sokszor elmondta: ,,amint jár-
ni tudtam, mindig ott voltam a bir-
kák között.’’

Gyermekkorát Nagykállóban 
töltötte. 12 évesen már bojtárként 
dolgozott a család saját gazdasá-
gában. A családnak 1947-ben el 
kellett adni a juhokat, majd 1951-ig 
bojtárként szolgált egy juhászatban. 
Ezután abbahagyta a juhászkodást 
és 1953-ig villanyszerelőként dolgo-
zott, de hamar ráébredt, hogy az ő 
világa a szabadban a juhok köze-
lében van. Így került Tácra majd a 
borsod-megyei Ragályra, ahol 300 
kosbárányból álló falkát gondozott. 
2 év katonai szolgálat után, vissza-
tért Nagykállóra, ahol a Kísérleti 
Gazdaságban, majd a TSZ-ben ju-
hászkodott.

1956 nyarán megnősült. Felesé-
gével Juliska nénivel 64 évig voltak 
egymás hű társai. Két gyermekük 
született Imre és István, akik a mai 
napig továbbviszik édesapjuk örök-
ségét. A család 1959-ban költözött 
Ilkapusztára. Itt a Városlődi Állami 
Gazdaság juhászaként először ürü-
falkát, majd anyajuhokat gondozott. 
Már ekkor inszeminálással terméke-
nyítette a merinó anyákat. Nem volt 
könnyű az élet a víz és villany nélküli 
tanyán, 350 anyajuhot fejtek kézzel 
naponta kétszer a feleségével.

1969-ban a család Ilkapusztá-
ról a néhány kilométerre lévő kis fa-

luba Gannára költözött, de a napi 
munkát továbbra is Ilkán végezték. 
1982-ben már a Kupi TSZ tulajdo-
nában lévő tanyára német húsme-
rinó fajtájú juhokat hoztak. Ekkor 
kezdődött az az elkötelezettség a 
fajta iránt, és a tudatos tenyésztői 
munka Imre bácsi részéről, amit a 
család a mai napig is tovább folytat.

1992-ben a TSZ felbomlása 
után a család saját gazdálkodásba 
kezdett a szövetkezettől kivett 250 
db német húsmerinó fajtával. Ké-
sőbb megvásárolták az Ilkapusztai 
telepet is. A gazdálkodást több év-
tizeden keresztül közel 750 törzs-
könyvezett német húsmerinó fajtá-
val végezték.

Az évek múlásával Imre bácsi 
egészsége megromlott, így egyre 
kevesebb időt tudott az állatok kö-

zelében tölteni, de amikor tehette 
azért kilátogatott a telepre.

Életének utolsó éveiben, már 
csak gondolatban tudott ott lenni 
szeretett fajtája és juhai között.

Munkája elismeréseként 2000-
ben Schandl-díjat kapott a német 
húsmerinó fajta tenyésztésében 
végzett kiemelkedő tevékenységé-
ért.

Egyszer egy személyes beszél-
getés során azt mondta :

„Nekem egész életemben mind-
egy volt, hogy kié a birka, amikor 
megkaptam egy falkát mindig úgy te-
kintettem rá mintha a sajátom volna.”

2021. november 18-án bekö-
vetkezett halálával egy újabb „IGA-
ZI JUHÁSZ EMBER” távozott közü-
lünk.

Emlékét megőrizzük! 

ID. NAGY IMRE (1933–2021)
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ZSEMKÓ JÁNOS (1945–2021)

Zsemkó János 1945-ben született 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Abodon. Kertészeti Egyetem Kerté-
szeti és Agronómiai Főiskolai Kar 
Gyöngyös - putnoki kihelyezett ta-
gozatán 1973-ban szerzett növény-
termesztő üzemmérnök diplomát, 
majd a Debreceni Agrártudományi 
Egyetemen 1980-ban okleveles ag-
rármérnök lett.

1970-ben lépett be a Szend-
rői Állami Gazdaságba, amely gaz-
dasághoz élete végéig kötődött. A 
Szendrői Állami Gazdaságot 1973-
ban beolvasztották a Bábolnai Ál-
lami Gazdaságba, amelynek kö-
szönhetően az ország elsőszámú 
mezőgazdasági vállalatának lett 
dolgozója.

1981-ben nevezték ki a gazda-
ság elsőszámú szakvezetőjévé főag-
ronómus munkakörben. A több, 
mint 6000 hektáron gazdálkodó 
szervezeti egységben a növényter-
mesztés, gépüzemelés, szállítás, 
gépjavítás, állattenyésztés, takar-
mánykeverő üzem terület irányítása 
tartozott hozzá. 1985-től beruházási 
és felújítási munkák is hozzá kerül-
tek. Így volt része baromfi, juh férő-
helyek, keltető, szárító építésében, 
a keverőüzem építésében és re-
konstrukciós munkák irányításában. 
1991-től pedig igazgatói kinevezé-
sével a Szendrői Gazdaság összes 
tevékenységének, beleértve termé-
szetesen a növénytermesztést is el-
sőszámú felelőse és irányítója lett. 
Fő tevékenységi területe az állatte-
nyésztés, ezen belül is elsősorban 
a juh és baromfi tenyésztés volt, de 
hozzá tartozott a nyúl, kecske, szar-
vasmarha tenyésztés irányítása is. 

A Magyar Juh- és Kecskete-
nyésztő Szövetség (MJKSZ) ala-
pító tagja, elnökségi tagja és első 
tenyésztési alelnöke volt. A Juh 

Terméktanácsnál az Észak- és Ke-
let-magyarországi régió küldötte és 
elnökségi tagja volt. 

Életében a szakmai munkái kö-
zül a Bábolna TETRA juh fajta ki-
tenyésztésére volt a legbüszkébb, 
amelynek tenyésztésvezetője volt. 
Az általa nemesített fajta 1999-ben 
állami elismerést kapott. A Szendrői 
Gazdaságban, majd saját tenyésze-
tében a bábolna tetra mellett suffolk 
és ile de france fajták tenyésztésé-
vel is eredményesen foglalkozott.

Tenyésztői munkásságának el-
ismeréseként 1996-ban az év juh-
tenyésztője címmel ismerték el te-
vékenységét. 1998-ban Schandl 
József díjat kapott a juhtenyésztés 

területén elért kiemelkedő ered-
ményeiért, 1999-től pedig a Deb-
receni Egyetem címzetes egyetemi 
docense volt. A Bábolnai Részvény-
társaság eredményeihez, hazai és 
nemzetközi hírnevéhez való hozzá-
járulása elismeréseként 2003-ban 
megkapta a „Bábolnai Részvénytár-
saságért” díjat, talán erre a díjra volt 
a legbüszkébb.

A Bábolna Zrt. 2008-as priva-
tizációját követően a dolgozókkal 
közösen létrehozta a Szendrői Gaz-
daság Kft-t, amelynek halála napjá-
ig vezetője volt.  

Életének 77. évében 2021. júli-
us 8-án távozott el közülünk.

Emlékét megőrizzük!

ZSEMKÓ JÁNOS (1945–2021)



159

JUHTENYÉSZETEK ÉS KECSKETENYÉSZETEK  
MAGYARORSZÁGON 

A TÉNYLEGES ADATOK TÜKRÉBEN
2021.
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JUHTENYÉSZETEK ÉS KECSKETENYÉSZETEK MAGYARORSZÁGON  
– TÉNYLEGES ADATOK TÜKRÉBEN

2021. 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 beve-
zetésével széleskörűvé vált illetve a 
juh-kecske ENAR rendeletek követ-
keztében mára már szinte teljes kö-
rűvé vált. 2021. októberében 7.781 
tenyészetben 834.465 anyajuhot 
tartottunk nyilvántartásban (termé-
szetesen az adatok napról napra vál-
toznak). Szövetségünk a kecskék 
nyilvántartását 2008. január 1. óta 
végzi. 2021. októberében 1.040 te-
nyészetben 24.546 anyakecskét tar-
tottunk nyilvántartásban. A területi és 
a létszámbeli eloszlások igen változa-
tos képet mutatnak. (az EU nomenk-
latúra szerint anyajuhnak, anyakecs-
kének tekintendő minden éves kort 

betöltött nőivarú juh illetve kecske, a 
további statisztikai kimutatásainkban 
is így használjuk e kifejezést).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
ezekben a szeptemberi állapotot 
tükröző létszámadatokban nem 
szerepelnek azok a tavasszal, nyá-
ron született jerkék, amelyeket to-
vábbtartásra szántak, de jelölésük 
ősszel vagy tél elején történik, így 
szeptemberben még nem szere-
peltek az ENAR-ban. Emiatt az év 
alatti jerkék – 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 várható 
megállapítása miatt – újra emelke-
dés mutatkozik (1. ábra), de 2005-
re ez a növekedés lelassult. 2006–
2011. között a létszám folyamatosan 
csökkent, mégpedig egyre növekvő 
mértékben. Ez a tendencia azonban 
2012-ben megállt, és azóta 2017-
ig kismértékű növekedés volt ta-
pasztalható. 2018-tól újra csökken-
ni kezdett az anyajuh létszám, mely 
részben a Törökországba történő 
exportnak tudható be, de úgy tűnik 
ez a csökkenés 2021-re megállt.

A táblázatokban és a grafikono-
kon az anyajuhok és az anyakecs-
kék az éves kor feletti nőivarú álla-
tokat 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 jegyez-
ni, hogy ezeken kívül még sok tenyé-
szetet jelentettek be, amelyekben a 
juhtartás még meg sem kezdődött. 
2018-ban viszont mintegy 600-zal 
csökkent az aktív tenyészetek száma, 
ami kapcsolatban lehet a különböző, 

legelő állattartáshoz kötött pályázatok 
el nem nyerésével. 2021-re stabilizáló-
dott a tenyészetek száma.

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      
2021

összes 
juhtartó 
%-ában

változás 
2005. év-

hez képest 
%

anyajuh 
létszám       
2021

országos 
létszám             
%-ában

változás 
2005. 
évhez 
képest

juhtartó 
2005

összes 
juhtartó 
%-ában

anyajuh 
létszám  
2005

orszá-
gos 

létszám 
%-ában

0-9 603 7,7 247,1 3 071 0,4 216,7 244 3,4 1 417 0,1

10-20 1 474 18,9 129,1 21 602 2,6 129,0 1 142 15,8 16 751 1,4

21-50 2 034 26,1 118,8 68 266 8,2 114,6 1 712 23,6 59 573 5,1

51-100 1 369 17,6 109,2 98 534 11,8 104,9 1 254 17,3 93 908 8,1

101-500 2 053 26,4 85,3 432 765 51,9 79,1 2 407 33,2 547 066 47,0

501-1000 205 2,6 54,7 132 738 15,9 52,1 375 5,2 254 870 21,9

1000 felett 43 0,6 40,2 77 489 9,3 40,7 107 1,5 190 234 16,3

összesen 7 781 100,0 107,5 834 465 100,0 71,7 7 241 100,0 1 163 819 100

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

52,8%-a (4.111 juhtartó) 50 anya-
juhnál kevesebbet tart, de ők csak 
az ország anyajuh létszámának 
11,1%-át tartják, míg az 500 felet-

ti állománynagyságú tenyészetek-
ben (ez az összes juhtartó 3,2%-
a) van az összes anyajuh létszám 
egynegyede (25,2%).
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Ha összehasonlítjuk a táblázat 
2021. évi adatait a 2005. évi ada-
tokkal, azt tapasztaljuk, hogy az 
50 anyajuhlétszám alatti tenyésze-
tek száma jelentősen növekedett 

(32,8%-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 
71,7%-ára csökkent.

A tenyészetek és anyajuh létszá-
mok megyénkénti és tenyészet-
nagyságonkénti részletes megosz-

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

függéseket, jelenségeket igyeksze-
nek szemléltetni.

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. 60 41 27 10 12 1 2 4 0 0 0 0 175 2,25

82
anyajuhok sz. 256 629 914 723 1 516 271 670 2 318 0 0 0 0 14 283 1,71

Bács- 
Kiskun

tenyészetek sz. 46 219 397 269 220 106 78 56 1 0 0 0 1 263 16,23
100

anyajuhok sz. 264 3 275 13 530 19 191 31 180 26 317 28 593 36 848 1 420 0 0 0 126 207 15,12

Békés
tenyészetek sz. 12 34 41 39 18 6 8 4 2 0 0 0 499 6,41

72
anyajuhok sz. 57 517 1 335 2 953 2 672 1 480 3 297 2 512 2 369 0 0 0 35 805 4,29

Borsod- 
Abaúj- 

Zemplén

tenyészetek sz. 19 131 190 94 83 33 22 8 1 0 0 0 446 5,73
120anyajuhok sz. 108 1 933 6246 6 627 11 778 7 894 8 848 4 936 1 540 0 0 0 53 680 6,43

Csongrád- 
Csanád

tenyészetek sz. 28 15 16 8 3 0 5 2 1 0 0 0 668 8,59
61

anyajuhok sz. 135 222 471 603 484 0 1 972 1 415 1 317 0 0 0 40 504 4,85

Fejér
tenyészetek sz. 18 29 40 32 24 16 4 1 2 0 0 0 204 2,62

127
anyajuhok sz. 64 424 1 290 2 402 3 358 3 961 1 592 638 2 307 0 0 0 25 815 3,09

Győr- 
Moson- 
Sopron

tenyészetek sz. 60 80 84 61 58 23 30 9 0 0 0 0 157 2,02
46anyajuhok sz. 269 1 159 2 917 4 307 8 259 5 422 11 591 5 880 0 0 0 0 7 297 0,87

Hajdú- 
Bihar

tenyészetek sz. 36 50 51 33 33 10 5 5 8 2 1 1 1 403 18,03
140

anyajuhok sz. 192 739 1 680 2 415 4 959 2 420 2 009 3 188 10 192 7 747 5 597 13 091 195 825 23,47

Heves
tenyészetek sz. 8 51 118 149 206 100 47 31 1 0 0 0 163 2,09

99
anyajuhok sz. 41 699 4 043 10 615 28 762 24 544 18 168 19 636 1 251 0 0 0 16 074 1,93

Jász- 
Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek sz. 13 46 55 45 41 20 5 11 1 0 0 0 581 7,47
85anyajuhok sz. 79 706 1 849 3 236 5 686 4 944 2 168 7 051 1 184 0 0 0 49 554 5,94

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek sz. 7 19 7 9 2 1 1 1 1 0 0 0 78 1,00
82

anyajuhok sz. 30 263 209 708 249 254 374 660 1 089 0 0 0 6 391 0,77

Nógrád
tenyészetek sz. 34 48 44 28 22 9 13 6 0 0 0 0 164 2,11

84
anyajuhok sz. 181 692 1 369 2 058 3 507 2 152 5 539 3 950 0 0 0 0 13 729 1,65

Pest 
(+ Buda-

pest)

tenyészetek sz. 24 37 32 16 12 5 7 1 4 0 0 0 409 5,26
108anyajuhok sz. 103 523 1 024 1 126 1 742 1 219 2 832 519 4 545 0 0 0 44 349 5,31

Somogy
tenyészetek sz. 50 55 48 32 1 161 530 362 205 0 0 0 0 223 2,87

79
anyajuhok sz. 217 791 1 635 2 558 14,92 6,81 4,65 2,63 0 0 0 0 17 602 2,11

Szabolcs- 
Szatmár- 

Bereg

tenyészetek sz. 12 62 118 153 164 058 129 373 139 334 132 738 6 0 0 0 716 9,20
160anyajuhok sz. 54 950 4 217 11 450 19,66 15,50 16,70 15,91 8 048 0 0 0 114 556 13,73

Tolna
tenyészetek sz. 19 39 47 46 141 244 385 648 3 0 0 0 239 3,07

123
anyajuhok sz. 117 575 1 690 3 226 5 117 4 717 4 502 5 619 3 713 0 0 0 29 432 3,53

Vas
tenyészetek sz. 13 17 10 11 1 1 1 0 0 0 0 47 0,60

58
anyajuhok sz. 59 242 286 813 120 230 484 0 0 0 0 2 747 0,33

Veszprém
tenyészetek sz. 44 43 44 21 24 10 14 6 6 1 0 0 211 2,71

144
anyajuhok sz. 219 593 1 415 1 337 3 588 2 441 5 665 4 027 8 690 2 152 0 0 30 290 3,63

Zala
tenyészetek sz. 32 32 36 10 12 4 6 2 1 0 0 0 135 1,73

76
anyajuhok sz. 105 446 1 200 775 1 634 1 047 2 234 1 559 1 237 0 0 0 10 325 1,24

∑

tenyészetek sz. 603 1 474 2 034 1 369 1 155 490 392 199 38 3 1 1 7 781 100,00

107
tenyészetek sz. % 7,75 18,94 26,14 17,59 14,84 6,29 5,04 2,56 0,49 0,04 0,01 0,01 100,00
anyajuhok sz. 3 071 21 602 68 266 98 534 166 072 119 259 150 802 130 187 48 902 9 899 5 597 13 091 834 465 100,00
anyajuhok sz. % 0,37 2,59 8,18 11,81 19,99 14,36 18,16 15,67 5,86 1,19 0,67 1,57 100,00
átlag 5 15 34 72 144 243 385 654 1287 3300 5597 13091 107

2. táblázat
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A 3. ábrán a tenyészetek számá-
nak és az anyajuhlétszámnak me-
gyénkénti eloszlását mutatjuk be, 

amely arányaiban a korábbi évek-
hez 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 szá-
ma szerint rangsorba állítva (3. 
táblázat) azt tapasztaljuk, hogy ke-
letről nyugatra haladva csökken a 
juhtartók száma. Hajdú-Bihar me-

gyében található a hazai juhtartók 
22,0%-a. Az anyajuh létszám alap-
ján készült lista (4. táblázat) szerint 
továbbra is Hajdú-Bihar megyében 
tartják évek óta a legtöbb juhot, és 

az első három megyében (Hajdú-Bi-
har, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szat-
már-Bereg) található az ország 
anyajuhállományának több mint 
fele (52,3%-a).

Megyék sorrendje a juhtenyészetek száma szerint 2021.

sorrend
2021 megye tenyészetek száma 

2021 % sorrend
2020

sorrend
2019

sorrend
2018

sorrend
2015

sorrend
2010

sorrend
2006

1 Hajdú-Bihar 1 403 18,0 1 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 1 263 16,2 2 2 2 2 2 2
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 716 9,2 3 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 668 8,6 4 4 5 5 4 6
5 Jász-Nagykun-Szolnok 581 7,5 5 5 4 4 5 4
6 Pest 499 6,4 6 6 6 6 6 5
7 Csongrád-Csanád 446 5,7 7 7 7 7 7 7
8 Békés 409 5,3 8 8 8 8 8 8
9 Veszprém 239 3,1 10 9 9 9 9 9

10 Fejér 223 2,9 9 10 10 11 15 14
11 Tolna 211 2,7 11 11 12 10 10 11
12 Somogy 204 2,6 12 12 11 12 11 10
13 Baranya 175 2,2 14 14 13 13 12 12
14 Heves 164 2,1 13 13 14 15 14 15
15 Nógrád 163 2,1 15 15 16 14 13 13
16 Zala 157 2,0 16 16 15 16 16 16
17 Győr-Moson-Sopron 135 1,7 17 17 17 17 17 18
18 Komárom-Esztergom 78 1,0 18 18 18 18 18 17
19 Vas 47 0,6 19 19 19 19 19 19

Összesen 7 781 100,0

Megyék sorrendje az anyajuh létszám alapján 2020

sorrend
2021 megye anyajuh létszám  

2021 % sorrend
2020

sorrend
2019

sorrend
2018

sorrend
2015

sorrend
2010

sorrend
2006

1 Hajdú-Bihar 195 825 23,47 1 1 1 1 1 1
2 Bács-Kiskun 126 207 15,12 2 2 2 2 2 2
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 114 556 13,73 3 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 53 680 6,43 4 4 4 4 5 4
5 Jász-Nagykun-Szolnok 49 554 5,94 5 5 5 5 6 7
6 Pest 44 349 5,31 6 6 6 6 4 5
7 Csongrád-Csanád 40 504 4,85 7 7 8 8 9 11
8 Békés 35 805 4,29 8 8 7 7 8 9
9 Veszprém 30 290 3,63 9 9 9 9 7 8

10 Fejér 29 432 3,53 11 11 11 11 11 10
11 Tolna 25 815 3,09 10 10 10 10 10 6
12 Somogy 17 602 2,11 12 12 12 12 13 13
13 Baranya 16 074 1,93 13 14 14 14 14 14
14 Heves 14 283 1,71 14 13 13 13 12 12
15 Nógrád 13 729 1,65 15 15 15 15 15 15
16 Zala 10 325 1,24 16 16 17 17 16 17
17 Győr-Moson-Sopron 7 297 0,87 18 17 18 18 18 18
18 Komárom-Esztergom 6 391 0,77 17 18 16 16 17 16
19 Vas 2 747 0,33 19 19 19 19 19 19

Összesen 834 465 100,00

3. táblázat

4. táblázat
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Igen változatos képet mutat az át-
lagos tenyészetnagyság alakulása 
(5. táblázat). A korábbi években 
a mezőny elején dunántúli tenyé-
szetek találhattuk (Veszprém, Fej-

ér, Somogy, Komárom megye), ez 
napjainkra megváltozott. Ma már 
nem találunk kifejezett országos 
eloszlási mintát, hiszen az első 
helyeken dunántúli és alföldi me-

gyék felváltva szerepelnek, a leg-
kisebb állománysűrűségű megyék 
továbbra is Győr-Moson-Sopron, 
Vas, Csongrád-Csanád, Békés és 
Zala  megye.

A juhtartók 90,1%-a a regisztrált, támo-
gatásra jogosult juhállomány 96,6%-ára 

igényelt 2021-ben anyajuh támogatást. 
A 6. táblázatban megyei bontásban mu-

tatjuk be a kiadott igazolások számát és 
az anyajuh állomány nagyságát. 

Megyék sorrendje a tenyészetenkénti átlagos anyajuh létszám szerint 2021.   
sorrend 

2021
megye átlagos tenyészetnagyság  

2021
sorrend  

2020
sorrend  

2019
sorrend  

2018
sorrend  

2015
sorrend  

2010
sorrend  

2006

1 Veszprém 160,0 1 2 2 3 3 5
2 Szabolcs-Szatmár-Bereg 143,6 3 1 1 1 1 2
3 Fejér 139,6 4 4 4 6 11 13
4 Hajdú-Bihar 126,5 2 3 3 2 2 1

5 Borsod-Abaúj-Zemplén 123,1 5 6 6 9 8 11
6 Tolna 120,4 6 5 5 5 9 8
7 Pest 108,4 7 7 7 4 5 3
8 Bács-Kiskun 99,9 8 8 8 7 10 12
9 Heves 98,6 9 9 9 13 14 15

10 Baranya 85,3 12 12 13 15 17 17
11 Komárom-Esztergom 83,7 13 13 14 12 13 14
12 Jász-Nagykun-Szolnok 81,9 10 11 11 10 12 7
13 Nógrád 81,6 11 10 10 8 6 6
14 Somogy 78,9 14 14 12 11 4 4
15 Zala 76,5 16 15 16 14 7 9
16 Békés 71,8 15 16 15 16 18 18
17 Csongrád-Csanád 60,6 17 17 17 17 19 19
18 Vas 58,4 19 18 18 18 15 10
19 Győr-Moson-Sopron 46,5 18 19 19 19 16 16

országos átlag 107,2

Támogatásra jogosult anyajuhok száma 2021-ben a kiadott igazolások alapján
megye anyajuh támogatáshoz 

kiadott igazolás
anyajuh létszám % tám/össz tenyészetek száma 

(tám)
tenyészetek száma 

(össz)
% tám/össz

Bács-Kiskun 13 310 14 283 93,2 153 175 87,43
Baranya 126 076 126 207 99,9 1 207 1 263 95,57
Békés 34 753 35 805 97,1 423 499 84,77
Borsod-Abaúj-Zemplén 51 748 53 680 96,4 412 446 92,38
Csongrád-Csanád 38 705 40 504 95,6 551 668 82,49
Fejér 24 884 25 815 96,4 176 204 86,27
Győr-Moson-Sopron 6 759 7 297 92,6 100 157 63,69
Hajdú-Bihar 188 852 195 825 96,4 1 321 1 403 94,16
Heves 15 895 16 074 98,9 151 163 92,64
Jász-Nagykun-Szolnok 47 471 49 554 95,8 554 581 95,35
Komárom-Esztergom 6 153 6 391 96,3 53 78 67,95
Nógrád 13 490 13 729 98,3 144 164 87,80
Pest 43 682 44 349 98,5 345 409 84,35
Somogy 15 723 17 602 89,3 189 223 84,75
Szabolcs-Szatmár-Bereg 108 893 114 556 95,1 706 716 98,60
Tolna 28 267 29 432 96,0 213 239 89,12
Vas 1 899 2 747 69,1 35 47 74,47
Veszprém 30 145 30 290 99,5 184 211 87,20
Zala 9 541 10 325 92,4 101 135 74,81
Összesen 806 246 834 465 96,62 7 018 7 781 90,19

6. táblázat

5. táblázat
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A 7. táblázatban az anyajuhok és te-
nyészkosok megyénkénti létszámát 
és megoszlását közöljük. Annak 
ellenére, hogy az anyajuh létszám 

stagnál, az előző évhez képest 80-
nal növekedett az apaállatok szá-
ma – a tenyészkos/tenyészbak tá-
mogatásnak köszönhetően – így 

minden megyében 50 vagy azalatt 
van az egy kosra jutó anyák átlagos 
száma.

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

sát 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  

2020

anyajuh 
2020

Baranya 175 14 283 1,71 81,6 467 2,15 31 167 14 540

Bács-Kiskun 1 263 126 207 15,12 99,9 3 079 14,15 41 1 260 129 742

Békés 499 35 805 4,29 71,8 1 314 6,04 27 503 35 029

Borsod-Abaúj-Zemplén 446 53 680 6,43 120,4 1 312 6,03 41 443 54 250

Csongrád-Csanád 668 40 504 4,85 60,6 1 388 6,38 29 657 40 463

Fejér 204 25 815 3,09 126,5 586 2,69 44 197 29 291

Győr-Moson-Sopron 157 7 297 0,87 46,5 204 0,94 36 161 7 088

Hajdú-Bihar 1 403 195 825 23,47 139,6 5 121 23,54 38 1 402 190 840

Heves 163 16 074 1,93 98,6 428 1,97 38 167 15 478

Jász-Nagykun-Szolnok 581 49 554 5,94 85,3 1 478 6,79 34 589 48 849

Komárom-Esztergom 78 6 391 0,77 81,9 129 0,59 50 81 7 361

Nógrád 164 13 729 1,65 83,7 396 1,82 35 172 13 456

Pest 409 44 349 5,31 108,4 1 058 4,86 42 385 42 231

Somogy 223 17 602 2,11 78,9 664 3,05 27 235 17 313

Szabolcs-Szatmár-Bereg 716 114 556 13,73 160,0 2 321 10,67 49 737 114 256

Tolna 239 29 432 3,53 123,1 776 3,57 38 228 28 220

Vas 47 2 747 0,33 58,4 98 0,45 28 54 2 234

Veszprém 211 30 290 3,63 143,6 680 3,13 45 213 30 971

Zala 135 10 325 1,24 76,5 256 1,18 40 134 9 000

Összesen 7 781 834 465 100,00 107,2 21 755 100,00 38 7 785 830 612

7. táblázat

Juhok ivar szerinti létszámalakulása megyénként 2021.

5. ábra
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Statisztikai adatok a magyarországi kecskeállományokról

A Magyar Juh- és Kecsketenyész-
tő Szövetség 2008. január 1-ejétől 
végzi a kecskék jelölését, nyilván-
tartását is. Az azóta eltelt néhány 
év adataiból tendenciák még nem 

állapíthatók meg, csupán az, hogy 
2018-ig folyamatosan növekedett 
a nyilvántartott kecskeállomány, 
de 2020-ban jelentős csökkenést 
tapasztaltunk a létszámban, va-

lószínűleg a COVID okozta piaci 
helyzet következtében. A kecske-
tartók száma évek óta 1050 körül 
mozog.

6. ábra

7. ábra
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A kecsketenyészetek és anyakecs-
ke létszámok megyénkénti és te-
nyészetnagyságonkénti részletes 

megoszlási adatait mutatja be a 8. 
táblázat. Az anyakecskék és a kecs-
ketenyészetek megyénkénti elosz-

lását 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 9 12 19 4 0 0 0 44 4,23

25,36
anyakecskék száma 44 157 634 281 0 0 0 1 116 4,55

Bács-Kiskun
tenyészetek száma 32 37 32 9 2 0 1 113 10,87

26,19
anyakecskék száma 160 554 1 033 646 223 0 343 2 959 12,05

Békés
tenyészetek száma 17 6 11 3 0 0 0 37 3,56

20,08
anyakecskék száma 94 81 336 232 0 0 0 743 3,03

Borsod-Abaúj- 
Zemplén

tenyészetek száma 12 24 11 6 1 1 0 55 5,29
28,42

anyakecskék száma 56 349 386 422 124 226 0 1 563 6,37

Csongrád- 
Csanád

tenyészetek száma 35 11 13 3 0 0 0 62 5,96
15,77

anyakecskék száma 185 161 448 184 0 0 0 978 3,98

Fejér
tenyészetek száma 17 15 15 0 1 0 0 48 4,62

18,60
anyakecskék száma 92 216 464 0 121 0 0 893 3,64

Győr-Mo-
son-Sopron

tenyészetek száma 28 12 7 7 2 0 0 56 5,38
23,39

anyakecskék száma 140 173 212 498 287 0 0 1 310 5,34

Hajdú-Bihar
tenyészetek száma 19 15 9 3 2 0 0 48 4,62

20,88
anyakecskék száma 84 193 271 191 263 0 0 1 002 4,08

Heves
tenyészetek száma 8 7 6 3 1 0 0 25 2,40

27,12
anyakecskék száma 40 95 172 197 174 0 0 678 2,76

Jász-Nagykun- 
Szolnok

tenyészetek száma 7 11 10 0 1 0 0 29 2,79
24,45

anyakecskék száma 35 167 373 0 134 0 0 709 2,89

Komárom- 
Esztergom

tenyészetek száma 14 9 10 0 1 0 0 34 3,27
20,47

anyakecskék száma 62 123 333 0 178 0 0 696 2,84

Nógrád
tenyészetek száma 13 11 6 6 2 0 0 38 3,65

27,61
anyakecskék száma 83 146 196 388 236 0 0 1 049 4,27

Pest (+ Buda-
pest)

tenyészetek száma 59 56 28 11 3 0 0 157 15,10
20,94

anyakecskék száma 272 776 916 797 526 0 0 3 287 13,39

Somogy
tenyészetek száma 27 21 10 6 0 0 0 64 6,15

17,52
anyakecskék száma 122 303 272 424 0 0 0 1 121 4,57

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg

tenyészetek száma 8 20 22 9 5 0 0 64 6,15
35,41

anyakecskék száma 53 283 704 632 594 0 0 2 266 9,23

Tolna
tenyészetek száma 5 14 9 5 1 0 0 34 3,27

29,32
anyakecskék száma 24 200 286 372 115 0 0 997 4,06

Vas
tenyészetek száma 3 7 0 0 0 0 0 10 0,96

11,30
anyakecskék száma 10 103 0 0 0 0 0 113 0,46

Veszprém
tenyészetek száma 36 8 22 6 2 0 0 74 7,12

22,32
anyakecskék száma 175 118 644 462 253 0 0 1 652 6,73

Zala
tenyészetek száma 16 14 13 2 2 1 0 48 4,62

29,46
anyakecskék száma 83 195 431 144 292 269 0 1 414 5,76

∑ tenyészetek száma 365 310 253 83 26 2 1 1 040 100,00

23,60
tenyészetek száma (%) 35,10 29,81 24,33 7,98 2,50 0,19 0,10 100

anyakecskék száma 1 814 4 393 8 111 5 870 3 520 495 343 24 546 100,00

anyakecskék száma (%) 7,39 17,90 33,04 23,91 14,34 2,02 1,40 100

Átlag 5 14 32 71 135 248 343 848
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8. ábra

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

Kecskék ivarok szerinti létszámalakulása megyénként 2021.  
megye tenyészetek 

száma
anyakecske országos anya- 

létszám %-ában
gödölye átlagos teny.

nagyság
tenyészbak országos bak- 

létszám %-ában
anya/
bak

tenyészetek 
száma 2020

anyakecs-
ke 2020

Baranya 44 1 116 4,23 205 30,0 86 6,80 13 42 1 076
Bács-Kiskun 113 2 959 10,87 661 32,0 131 10,36 23 110 2 850

Békés 37 743 3,56 146 24,0 47 3,72 16 43 685
Borsod-Abaúj-Zemplén 55 1 563 5,29 227 32,5 87 6,88 18 67 1 769
Csongrád-Csanád 62 978 5,96 254 19,9 47 3,72 21 55 743
Fejér 48 893 4,62 255 23,9 42 3,32 21 51 720
Győr-Moson-Sopron 56 1 310 5,38 264 28,1 60 4,74 22 55 1 114
Hajdú-Bihar 48 1 002 4,62 144 23,9 57 4,51 18 48 889
Heves 25 678 2,40 81 30,4 42 3,32 16 23 668
Jász-Nagykun-Szolnok 29 709 2,79 118 28,5 39 3,08 18 27 733
Komárom-Esztergom 34 696 3,27 170 25,5 33 2,61 21 32 643
Nógrád 38 1 049 3,65 113 30,6 61 4,82 17 37 950
Pest 157 3 287 15,10 771 25,8 215 17,00 15 148 3 106
Somogy 64 1 121 6,15 183 20,4 58 4,58 19 63 1 049
Szabolcs-Szatmár-Bereg 64 2 266 6,15 487 43,0 85 6,72 27 61 2 313
Tolna 34 997 3,27 239 36,4 37 2,92 27 37 939
Vas 10 113 0,96 7 12,0 7 0,55 16 12 114
Veszprém 74 1 652 7,12 422 28,0 78 6,17 21 69 1 616
Zala 48 1 414 4,62 265 35,0 53 4,19 27 51 1 379
Összesen 1 040 24 546 100,00 5 012 28,4 1 265 100,00 19 1 031 23 356

9. táblázat
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A tenyészetek és az anyakecske létszám megoszlása az állománynagyságok szerint 2021.

Állomány- nagyság nyilván tartott  tenyészet az összes nyilvántartott 
 tenyészet %-ában anyakecske létszám a nyilvántartott anyakecske 

létszám %-ában
0 – 9 365 35,1 1814 7,4

10 – 20 310 29,8 4393 17,9
21 - 50 253 24,3 8111 33,0

51 – 100 83 8,0 5870 23,9
101 – 200 26 2,5 3520 14,4
201 – 500 3 0,3 838 3,4
összesen 1040 100,00 24 546 100,00

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 egyharmada (33,1%-
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 
35,3%-a.

12. táblázat

Megyék sorrendje a kecsketenyészetek száma szerint 2021.  

sorrend
2021 megye tenyészetek 

száma 2021 % sorrend
2020

sorrend
2019

sorrend
2018

sorrend
2017

sorrend
2016

sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2011

1 Pest/Budapest 157 15,10 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
2 Bács-Kiskun 113 10,87 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
3 Veszprém 74 7,12 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 Borsod-Abaúj-Zemplén 64 6,15 7 7 6 8 5 8 8 10 6 4
5 Szabolcs-Szatmár-Bereg 64 6,15 5 5 4 11 6 5 6 4 5 11
6 Győr-Moson-Sopron 62 5,96 8 8 5 5 7 12 13 7 9 6
7 Somogy 56 5,38 6 6 7 7 10 10 9 9 14 13
8 Csongrád-Csanád 55 5,29 4 4 8 4 3 4 4 6 4 5
9 Fejér 48 4,62 9 9 12 12 12 13 12 13 15 18

10 Baranya 48 4,62 11 11 11 9 9 11 5 8 8 8
11 Hajdú-Bihar 48 4,62 13 13 13 6 11 6 7 11 7 7
12 Nógrád 44 4,23 10 10 9 10 8 9 10 5 11 10
13 Zala 38 3,65 12 12 10 13 14 7 11 14 13 12
14 Békés 37 3,56 14 14 16 17 15 14 15 17 18 17
15 Komárom-Esztergom 34 3,27 15 15 15 15 18 16 17 16 16 15
16 Tolna 34 3,27 16 16 17 16 17 18 18 18 17 16
17 Heves 29 2,79 18 18 18 18 16 17 14 12 12 9
18 Jász-Nagykun-Szolnok 25 2,40 17 17 14 14 13 15 16 15 10 14
19 Vas 10 0,96 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Összesen 1 040 100

Megyék sorrendje a nőivarú kecske létszám alapján 2021.  

sorrend
2021 megye nőivarú kecske 

létszám 2021 % sorrend
2020

sorrend
2019

sorrend
2018

sorrend
2017

sorrend
2016

sorrend
2015

sorrend
2014

sorrend
2013

sorrend
2012

sorrend
2010

1 Pest 4 058 13,7 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2 Bács-Kiskun 3 620 12,2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
3 Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 753 9,3 3 3 3 5 4 3 4 5 5 5
4 Veszprém 2 074 7,0 5 4 4 3 3 4 3 3 3 4
6 Borsod-Abaúj-Zemplén 1 790 6,1 4 6 6 6 5 7 8 7 7 3
7 Baranya 1 679 5,7 6 9 9 8 12 11 13 8 8 10
9 Zala 1 574 5,3 7 5 5 4 10 8 7 9 9 8
5 Győr-Moson-Sopron 1 321 4,5 9 7 7 7 8 9 5 6 6 7
8 Nógrád 1 304 4,4 8 12 12 10 13 13 12 10 10 12

10 Hajdú-Bihar 1 236 4,2 10 16 16 14 17 16 17 14 14 13
12 Somogy 1 232 4,2 13 14 14 13 14 14 16 15 15 17
14 Csongrád-Csanád 1 162 3,9 11 8 8 11 9 6 10 13 13 16
17 Fejér 1 148 3,9 14 17 17 16 16 15 14 17 17 19
13 Heves 1 146 3,9 12 10 10 9 7 5 6 4 4 6
15 Jász-Nagykun-Szolnok 889 3,0 15 18 18 15 18 17 18 18 18 15
18 Békés 866 2,9 17 11 11 12 15 12 9 12 12 14
16 Tolna 827 2,8 16 15 15 18 6 18 15 16 16 9
11 Komárom-Esztergom 759 2,6 18 13 13 17 11 10 11 11 11 11
19 Vas 120 0,4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18

Összesen 29 558 100

11. táblázat
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Az átlagos nőivarú kecske létszám megyénkénti eloszlását a 13. táblázat mutatja. Az átlagos létszám 43,0 – 12,0 
között változik megyénként.

A 2021. szeptember 21. és novem-
ber 2. között a támogatásra jogo-
sult anyakecskékre kiadott igazo-
lások alakulást 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 2022. márci-
us 19-éig töltik be az éves kort, de 
jelenleg még gödölyeként tartják 
nyilván őket. 

13. táblázat

14. táblázat

Megyék sorrendje az átlagos tenyészetnagyság szerint 2021. 

sorrend
2021 megye átlagos tenyészet-

nagyság 2021
sorrend

2021
sorrend

2019
sorrend

2018
sorrend

2017
sorrend

2016
sorrend

2015
sorrend

2014
sorrend

2013
sorrend

2012
sorrend

2011

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg 43,0 1 1 1 1 4 1 3 3 6 2
2 Jász-Nagykun-Szolnok 36,4 7 10 10 13 14 11 12 16 8 1
3 Zala 35,0 2 3 8 11 12 12 17 13 10 4
4 Bács-Kiskun 32,5 10 12 6 7 13 13 11 11 15 3
5 Baranya 32,0 4 4 3 5 5 4 4 5 5 11
6 Nógrád 30,6 9 6 11 14 2 6 9 12 14 13
7 Heves 30,4 3 7 9 16 3 3 6 1 13 5
8 Hajdú-Bihar 30,0 5 5 5 6 8 10 2 6 2 6
9 Veszprém 28,5 6 2 2 4 1 17 14 17 17 18

10 Tolna 28,1 8 14 7 2 10 7 5 7 4 10
11 Pest/Budapest 28,0 11 9 13 8 9 9 10 9 7 8
12 Borsod-Abaúj-Zemplén 25,8 12 11 12 9 11 8 7 8 11 12
13 Békés 25,5 13 15 4 3 6 2 1 2 1 9
14 Győr-Moson-Sopron 24,0 16 13 15 12 17 18 19 18 9 16
15 Komárom-Esztergom 23,9 18 17 17 18 18 19 13 14 18 17
16 Somogy 23,9 14 8 14 10 7 5 8 4 3 15
17 Fejér 20,4 15 16 16 15 15 14 15 10 16 14
18 Csongrád-Csanád 19,9 17 18 18 17 16 16 18 19 19 7
19 Vas 12,0 19 19 19 19 19 15 16 15 12 19

országos átlag 28,4

 Támogatásra jogosult anyakecskék száma 2021-ben a kiadott igazolások alapján

megye anyakecske támogatáshoz
kiadott igazolás

nőivarú
létszám % tám/össz tenyészetek száma 

(tám)
tenyészetek száma 

(össz) % tám/össz

Baranya 966 1 321 73,1 33 44 75,00
Bács-Kiskun 3 078 3 620 85,0 88 113 77,88
Békés 673 889 75,7 21 37 56,76
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 689 1 790 94,4 44 55 80,00
Csongrád 950 1 232 77,1 36 62 58,06
Fejér 854 1 148 74,4 31 48 64,58
Győr-Moson-Sopron 1 340 1 574 85,1 37 56 66,07
Hajdú-Bihar 950 1 146 82,9 38 48 79,17
Heves 650 759 85,6 16 25 64,00
Jász-Nagykun-Szolnok 725 827 87,7 23 29 79,31
Komárom-Esztergom 681 866 78,6 21 34 61,76
Nógrád 777 1 162 66,9 19 38 50,00
Pest 3 031 4 058 74,7 97 157 61,78
Somogy 1 031 1 304 79,1 38 64 59,38
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 379 2 753 86,4 52 64 81,25
Tolna 1 081 1 236 87,5 26 34 76,47
Vas 52 120 43,3 5 10 50,00
Veszprém 1 848 2 074 89,1 50 74 67,57
Zala 1 263 1 679 75,2 28 48 58,33
Összesen 24 018 29 558 81,26 703 1 040 67,60


