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felvásárlás A sertéshúsexport beszűkülése és a belföldi piacon megjelent import dömpingáru piaci zavart 
okoz. A felvásárlási árak kisebb-nagyobb mértékben (20-50 Ft/kg) csökkennek. Szerződéses partnerekkel 
egyedi tárgyalásokat folytatnak a feldolgozók 1-2 hetente.  Fontos lenne elkerülni a nagyobb bajt, ezért  
a NAK közleményt adott ki, minden szereplőt önmérsékletre felszólítva. A hazai termékek előnyben ré-
szesítése alapvető lenne, ilyen helyzetben különösen, de sajnos mindig vannak olyan szereplők, akik csak 
a saját hasznukat nézik, és kapva kapnak az olcsó dömpingáru után. A sajtóközlemény itt érhető el.

támogatások Változik a sertésállatjóléti kifizetési kérelmek ügyintézési eljárásrendje. A 39/2018. és  
a 7/2015. rendeletek alapján nyújtott sertés- és kocaállatjóléti támogatások kifizetési kérelmét 
és mellékleteit a sertéstartó kezdeményezésére a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstar-
tók Szövetsége (MSTSZ) is benyújthatja elektronikusan.

idénymunka 2020. december 31-ig egyéb ágazatok mellett az állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatok-
ban az idénymunka maximális éves tartama 120-ról 180 napra, az alkalmi munkavállalás havi 
legfeljebb 15-ről 20 napra változik.

levél a miniszternek Az ágazati problémák megoldásának érdekében a NAK az ágazati szakmai szervezetekkel közösen 
levélben keresi meg – személyes egyeztetést kezdeményezve – az agrárminisztert. 

ázsiai piacok Az ASP jelenléte miatt Kína, Japán, Dél-Korea, más Ázsiai országok piacaira már 2018 tavasza óta 
nem exportálhatunk, ami mintegy 10-15 ezer tonna/év hús és 8-10 Mrd Ft értéket jelent.

európai piacok A koronavírus-helyzet miatt az elmúlt hetekben Horvátország, Szlovénia esetén legalább 15%-os 
visszaesés, Olaszország, Románia, Szerbia, Bulgária, Görögország esetén pedig 80%-os visszaesés 
tapasztalható.

hazai sertéspiac Március közepétől hullámokban olyan megrendelések érkeztek a hazai feldolgozókhoz, amelyet csak 
80%-ban tudtak teljesíteni. Lemondás ebben az időszakban nem történt. Április első felében a for-
galom nagymértékben (-50-60%) csökkent. Előfordultak rendelés-visszamondások, illetve néhány 
területről abszolút nem érkeztek rendelések a vágóüzemekhez, jellemzően feldolgozóktól, nagyke-
reskedőktől. A szupermarketek és diszkontok esetén a 60%-os rendelésállomány volt jellemző. 

nincsenek akciók Húskészítményeknél visszamondott szállítások nem jellemzőek, viszont a HORECA-t kiszolgáló nagy-
kereskedők rendelései elmaradtak vagy töredékére csökkentek. A kiskereskedelemben sok helyen el-
maradnak az akciók, nem nyomtatnak akciós újságot, ezeknek mind negatív hatása van a forgalomra.

import sertéshús A multi kiskereskedelmi láncokba (kiemelten TESCO, LIDL, ALDI, METRO) és a HORECA szegmensbe 
érkeztek leginkább spanyol (de mellette német, lengyel és belga) termékek, melyek jelentősen 
(-100-150 Ft/kg, comb esetén -200Ft/kg) a normál belföldi ár alatt voltak (10%-kal). A HORECA csa-
tornára ez megállt, a kiskereskedelemre viszont továbbra is jellemző.
Félsertés főleg Szlovákia felől érkezik (szinte biztosan lengyel sertésből), jellemzően 2-2,2 EUR/kg (néha 
2 EUR/kg alatti!) árszinten (esetenként 660 Ft/kg+Áfa, ami 5-6%-kal alacsonyabb a hazai számított árnál). 

kapacitások  
kihasználtsága

A piaci helyzet miatt részben raktárra történik a termelés. A hűtő/fagyasztó kapacitás kihasználtsága 
90-101% (engedélyezett kapacitás=100%). Az elmúlt 2 évben az átlagos hűtőkapacitás kihasználtság 
60-75%. A vágókapacitások kihasználása 66-80% (engedélyezett kapacitás=100). Az átlagos vágóka-
pacitás az elmúlt 2 évben 70-95%. Becslésünk szerint kb. 10 ezerrel csökkent a heti vágásszám az 
elmúlt két hétben. A feldolgozókapacitás (csontozás, friss hús, húskészítmény) kihasználtság 80%-os.

SERTÉSÁGAZAT

http://www.nak.hu/szakmai-infok/agazati-hirek/elelmiszeripar/151-hus-baromfiipar/101730-az-aruhazlancok-az-importaruk-favorizalasaval-tonkreteszik-a-magyar-elelmiszeripart
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húsimport A nagyobb hazai vágó- és feldolgozóüzemekre a húsimport nem jellemző, (csak nagy súlyú koca 
import van néhány cégnél szalámigyártás miatt, ez a termelés néhány százaléka)

vágósúlyok A vágósúlyok emelkednek (115-130 kg)

emelkedő költségek Költségek növekedése

Villamos energia költsége: 400-2800 Ft/sertés

Földgáz: 110-2025 Ft/sertés

Víz: 130 -2000 Ft/sertés

Állatorvosi költségek: 150 -200 Ft/sertés

Útdíj, egyéb szállítási költségek: 890 - 900 Ft/sertés

ATEV (8% emelés 2020-ban): 73 – 300 Ft/sertés

higiénia és járványvédelmi költségek: 1 - 2 millió Forint/hó 

1 tonna hús fagyasztva tárolása 
az üzemben 165-450 Ft/tonna/nap
bértárolás esetén 200-500 Ft/tonna/nap

lekötés idejétől és raklap formájától függően. Az ár vagy fix vagy lefagyasztási  
és tárolási költségből áll. (kiugró adat: 1650 Ft/tonna)

csúcson a termelés A termelés magas szinten stabilizálódott. A költségnövekedések lassabban épülnek be a tej 
önköltségébe, de sajnos elkerülhetetlen.

prémiumtermékek Egyes prémium termékeknél megcsappant a vásárlói érdeklődés. Van olyan áruházlánc, ame-
lyik már át is alakította a rendeléseit a tömegtermékek irányába (UHT-tej, tejföl, túró). A gyártók 
számára nagyobb profittartalmú desszerttermékek kereslete visszaesett. 

kisebb feldolgozók A kisebb feldolgozók között többen bajban vannak. Kérdés, hogy a termékpálya szereplői össze 
tudnak-e fogni ezek életben tartása érdekében azzal, hogy tejet vesznek át. 

nagy feldolgozók A nagy feldolgozók piaci pozíciói stabilak, a hosszú távon szerződött tejtermelők nem érzé-
kelnek nyerstej-árcsökkentési szándékot. A spot árak tovább nem estek már, belföldön nem 
keresik a spot tejet. A márciusi átvételi árak (AKI) alig változtak a februárihoz képest. A tavalyihoz 
képest +10%-on álltak. Vannak ugyanakkor aggodalomra okot adó hírek az EU-ból (kínálati nyomás 
alakult ki). 

mérséklődő árak Az elmúlt évekre jellemző keresleti piac megszűnt, nehezebb eladni még a jó minőségű hízó- és vá-
gómarhát is. 10-30 százalékos áresés volt április elején, de úgy tűnik, ez tovább csökkenhet. Tenyész-
üszőkre sincs már akkora túlkereslet, mint az elmúlt hónapokban, de a javító minőséget előállító 
tenyésztők tartani tudják még az árat. 

PULYKA
folyamatos termelés A termelés, értékesítés, kiszállítás folyamatos. Belföldi kiszállítások zökkenőmentesek, az ex-

port akadozik (Románia, Ausztria).

növekvő készletek A vendéglátásban kedvelt készítmények piaca visszaesett (25-35%), ezek a készletek nőnek. A ki-
sebb vágóüzemek leállították termelésüket, a piacon megjelent a szabadpiacon eladott pulyka. 
A telepítésekben még nincs visszaesés. Ennek hatása ugyanakkor 3-6 hónapos késéssel jelent-
kezik a feldolgozóknál. A túltartási költségek támogatása itt is jó megoldás lehet.

az önköltség emelkedik Az inputanyagok árnövekedése beépül a tenyésztojás, napospipe önköltségébe, az éves, többéves 
értékesítési szerződések módosítására, az értékesítési árakban az önköltség lekövetésére 
nincs lehetőség.

beszűkült piacok A madárinfluenza jelenléte miatt a piac kockázatos, a harmadik országba történő kiszállítás 
(Oroszország) még tiltás alatt van. 

TEJÁGAZAT

HÚSMARHAÁGAZAT

BAROMFIÁGAZAT 
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BROJLERCSIRKE
visszafogott termelés A termelés lassításával, a veszteségek csökkentésével reagál sok termelő a kialakult helyzet-

re. Ez kétféleképpen lehetséges. Egyik oldalról az alapanyag – napos – kibocsátásának csökken-
tésén keresztül (szülőpár állományok korai kivágása, keltetőtojások étkezési tojássá történő 
átminősítése és a keltetési/napos kibocsátás csökkentése). A szülőpárállományok kivágása vá-
gócsirke-csökkenést eredményez. A telepítési mennyiség érezhetően elkezdett csökkenni, így 
6-8 hét múlva a vágócsirke-leadások is mérséklődni fognak. A termelés/vágás „tolása” az állomá-
nyok túltartásával érhető el. Megfontolandó lehet a termelési kedv fenntartása érdekében – a je-
lenlegi vis maior helyzetet figyelembe véve – ennek (túltartási költségek) termelői támogatása. 

VÍZISZÁRNYASOK
bajban az ágazat Legnagyobb bajban továbbra is ezek a termelők vannak a szálloda- és vendéglátóipar leállása és  

a madárinfluenza újabb esetei miatt. A termékpálya újraindulását segítené egy vis maior támo-
gatás a nyilvántartott lúd- és kacsatörzstartók (szülőpár állományok fenntartói) számára.  

ÉTKEZÉSI TOJÁS
csökkenő tojásárak Húsvét után jellemzően csökkennek a tojásárak, de ez egyelőre kezelhető. Gondban vannak a tojás-

feldolgozók (tojáslé, tojáspor gyártása), ahol az értékesítés egyik fő iránya szálloda- és vendéglátó-
ipar. Probléma lehet a selejttyúk vágásokkal is, mivel e piacot és árait befolyásolják a csirkeágazatban 
tapasztalható irreális árviszonyok. 

júniustól felfelé A „gödör” alja május végére, június elejére várható. Ekkorra a tárolt, fagyasztott baromfihúskészlet 
12 -14 ezer tonna lesz (értékben 9-10 Mrd Ft).

termékpálya-  
együttműködés

A Juh és Kecske Ágazatért Egyesület, a Juh Terméktanács, a Magyar Juh és Kecsketenyésztők Szövet-
sége, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Állattenyésztési 
és Beszállítóipari Osztálya folyamatosan együttműködik a koronavírus juh- és kecskeágazatra gya-
korolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében. A vészhelyzetre való tekintettel ez a koope-
ráció különösen szorossá vált az elmúlt időszakban. Megfogalmazott és az AM felé eljuttatott 
kérések, javaslatok:

• Az EU-s és hazai támogatások azonnali kifizetése, a pályázatok elbírálásának felgyorsítása,
• jerke- és gödölyebeállítási támogatás azonnali meghirdetése és bevezetése,
• a kézműves termékek (pl.: juh- és kecskesajt) központi felvásárlása és azok humanitárius 
vagy rászorultsági alapon történő kiosztása, továbbá az értékesítési csatornák segítése,
• a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése” típusú pályázat újra nyitás, amivel pl. sajtká-
dat, vákuumcsomagoló berendezést, címkéző mérleget vagy érlelő kamrát vásárolhatnak.

húsPiac A vágott, hűtött hús értékesítési piacok a nyugat európai EU-s tagországok irányában (Ausztria, 
Németország) továbbra is bizonytalanok.

elektronikus számlázás A kiskérődző ágazatra és az MJKSz számára (+25-30 MFt) jelentős anyagi megterhelést jelent  
a számlák elektronikus bevallása 2020. július 1-től. A szabály bevezetését legalább egy évvel el 
kellene halasztani.

legeltetés A legeltetésre vonatkozó szabályok nem változtak a vírusjárvány miatt, azok most is érvénye-
sek. Ahol eddig is legeltetett a gazdálkodó, ott továbbra is folytathatja ezt. A vírusfertőzés elkerülé-
se érdekében a juhászok, gondozók közötti 2 m távolság betartása kötelező. Emlékezettőül: erdő-
ben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen legeltetni vagy pihentetni 
kizárólag lovat, szarvasmarhát és juhot szabad.

anyakecske támogatás Az anyakecsketartás csekély összegű támogatása jelenleg 32 000 egyed után nyújtható be, 
amely maximum 224 millió Ft. Az MJKSz tájékoztatása szerint az utóbbi 3 évben kb. 700 tenyész-
tő, összesen 24-25 ezer anyakecskére igényelt támogatást, így a forráskeret lehetővé tenne plusz 
költség igény nélkül kb. 2.150 Ft/egyed támogatásiösszeg-emelést a támogatható egyedek szá-
mának 32 000-ről 25 000-re történő módosításával. A támogatási összeg emelését az is indokolhat-
ná, hogy a 7.000 Ft/egyed támogatási összeg évek óta nem változott, miközben az anyajuh-támo-
gatás összege évről évre, ha kis mértékben is, de emelkedik. Mivel igényléseket csak jövő év elején 
kapják meg, így van idő erről dönteni. 

kritika brüsszelnek A Bizottsággal ellentétben az uniós ágazati szereplők szerint az eddigi intézkedések nem 
elégségesek, további intézkedéseket kell bevezetni és külső forrásokat kell bevonni. 

bárányárak Habár a piaci viszonyok nehezek, az európai bárányárak stabilizálódnak, a jelek szerint a keres-
let és a kínálat egyensúly közelében van. A jelenlegi árak sajnos ennek ellenére jóval a korlátozá-
sok bevezetése előtti szint alatt vannak. A ramadán (muzulmánok egy hónapos nagyböjti ünne-
pi időszaka) emelheti az árakat. Románia, a Közel-Kelet egyik legjelentősebb élőbárány-beszállítója 
a legutóbbi hétre nem jelentett be árakat.

francia példa A francia mezőgazdasági miniszter arra kérte a kiskereskedelmi áruházakat, hogy jobban kötelez-
zék el magukat a francia bárányhús mellett. Néhány áruházlánc támogatta ezt a kezdeményezést 
és az új-zélandi bárányt eltávolították a polcokról, csak francia bárányhúst helyeztek ki a húsvéti 
hétvégéig. A még februárban importált új-zélandi bárányt, az idősotthonokban, a még működő 
kollektív vendéglátásban és az élelmiszerbankokban használják fel.

KISKÉRŐDZŐ ÁGAZAT 
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kancatámogatások A Kincstár fizeti a 2018-ra vonatkozó őshonos kancatámogatást, és megkezdte a tavaly még ki 
nem fizetett ex situ méntartási és méncsikónevelési támogatások folyósítását. Ebben a hely-
zetben ez mentőöv az őshonos lófajtákat tenyésztőknek!

ideiglenes engedélyek A tenyészállat-bírálati rendezvények elmaradása miatt ideiglenes tenyésztési engedélyek kiadá-
sával és törzskönyvbe vétellel próbálnák segíteni a tenyésztőket, amelyek szabályozásáról most 
egyeztet az MLOSZ.

elmaradnak a rendezvények A lovas rendezvények, sportesemények elmaradnak. A Tokiói Olimpia halasztása miatt az öt szakág 
összevont, Magyarországon tervezett 2021-es Európa-bajnoksága komoly veszélybe került. 

ágazati kitettség Az őshonos lófajták fenntartásáért felelős Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége (MLOSz) sze-
rint a koronavírus-járvány lóágazatra gyakorolt hatása csak becsülhető, még pontosan nem mérhető 
fel. A lóágazat állapota, tekintettel annak rendkívül magas forrásigényére, mindig az egyéb 
gazdasági ágakban megtermelt jövedelmek mértékétől függ. 

csökkenhet a lóállomány Kancafedeztetések csökkennek, kevesebb lovat adnak el (az export leállt), az árverések meg-
szűntek, a központi mén- és kancavizsgák, szemlék elmaradnak. Mindezek az őshonos lóállo-
mány csökkenését vetítik előre. 

fizetik a támogatásokat Az őshonos támogatások kifizetése folyamatos, fontos ezen támogatások fenntartása az át-
meneti időre (2021/22). Az előrehozott kifizetések itt is óriási segítséget jelentenének. Az új belé-
pők és az állományfejlesztők beemelése a támogatott körbe nagyon fontos lenne. 
Fontos lenne a tenyésztésszervezési támogatások folyamatos biztosítása az MLOSZ feladatai 
(szemlék, bírálatok, vizsgák) ellátása érdekében. 

genetikai bázis Az őshonos lófajták genetikai bázisát jelentik az állami ménesek (Bábolna, Mezőhegyes, Szilvás-
várad, Hortobágy), és ide értendők a nemzeti parkok (Őrségi, Kiskunsági, Aggteleki, Bükki NP), 
illetve a Kaposvári Egyetemhez tartozó Bőszénfai Szarvasfarm hidegvérű lóállománya. Ezeknek 
a tenyészeteknek a jó állapotban való fennmaradását biztosítani kell (ne essenek áldozatul költ-
ségtakarékossági intézkedéseknek). 

fertőző kevésvérűség A COVID-19 hatásai fenyegető veszélyt jelentenek a lovak fertőző kevésvérűségének (FKV) 
esetleges terjedésére, amit egyelőre a kötelező vizsgálatoknak köszönhetően sikerült kivédeni. Ezt 
fenn kellene tartani a kötelező hatósági vizsgálatok ingyenessé tételével.

fagykár Több helyről jelezték, hogy az akác elfagyott, a márciusi fagyok több hullámban is károsítot-
ták a rügyeket. A repce mézelése a múlt hét végén indult meg (23-25°C volt), de az aszály miatt 
a növények ritkák, nem túl biztató a helyzet. A méhészek több helyen végeztek a tisztító per-
getésekkel. 

párbeszéd Az országban több helyen elkezdődött a régóta várt párbeszéd a növénytermesztő gazdák és 
a méhészek között. A NAK Somogy megyei igazgatósága a megye méhészeivel közös tájékozta-
tásba kezdett. A növényvédelem miatt bekövetkezett méhmérgezések bizonyítása nehéz, mivel 
az elhullott méhekből szinte lehetetlen a mintavételezés, a gyakori útközbeni és az eltájolás miatt 
szétszóródó méhelhullás miatt. Tény, hogy ahol a növényvédelmi rendelkezések betartják, ott 
nincs méhpusztulás.

mász-levél a miniszternek Az őshonos baromfifélék tenyésztői jelezték, hogy amennyiben az őshonos in situ támogatá-
sok megcsúszott kifizetéseit nem kapják meg heteken belül, részlegesen vagy teljesen felszá-
molják elit baromfi-tenyészállományukat. A MÁSZ levelet írt ez ügyben az AM-nek, amelyre 
reagálva az AM jelezte, hogy ismert a felvázolt probléma, folyamatosan dolgoznak a kérdés meg-
oldásán, amit azonban sajnálatos módon „mélyebb strukturális problémák” nehezítenek.

több előleg A MA-HOP pályázatokra lehívható előlegeket 25%-ról 80%-ra emelték, a VKH-járulék alól men-
tességet kaptak az ágazati szereplők a veszélyhelyzet idejére, valamint munkahelymegtartó tá-
mogatást kaphatnak, az alkalmi munkavállalók foglalkoztatási idejét havi 15 napról 20-ra emelték (évi 
150 napról 180-ra).

bajban a halasok Az intenzív gazdaságok továbbra is bajban vannak, jó ha a korábbi értékesítésük 20%-át elérik.

LÓTENYÉSZTÉS

AKVAKULTÚRA ÁGAZATA

ŐSHONOS BAROMFI

MÉHÁGAZAT
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magyar közlöny A kormány 111/2020. (IV. 14.) korm. rendelete az egyes agrárszabályozási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról.
Ingyen hitelhez juthatnak a gazdák az Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahitelével. A 14/2020. (IV.10.) 
AM-rendelet alapján az agrárvállalkozások az Agrár Széchenyi Kártya konstrukció keretében 1, 2 vagy 3 
éves futamidejű folyószámlahitelt igényelhetnek 200 millió forint maximális hitelösszegig a jogosultsági 
feltételeknek való megfelelés esetén, a szabad támogatási keretük terhére.
Megjelent a 122/2020.  kormányrendelet a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ide-
je alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról. Az MSTSZ-en keresztül is 
beadhatók az állatjóléti támogatási kérelmek.
Módosult az állami támogatási szabályokról szóló rendelet.
Rendelet a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről.

Agrárminisztérium A madárinfluenza járványra tekintettel az Agrárminisztérium a leölési határozatokat a vágóhídi igazolás-
sal egyenértékű dokumentumként fogadja el a baromfitartóktól az állatjóléti támogatások IV. negyedévi 
kifizetési kérelmeinek benyújtása során.

Európai Bizottság Bizottság (EU) 2020/531 végrehajtási rendelete: lehetőség van arra, hogy a tagállamok nagyobb ösz-
szegű előleget fizessenek a 2020-as igénylési év kedvezményezettjeinek.
A bizottság (EU) 2020/532 végrehajtási rendelete: könnyítések az adminisztratív és helyszíni ellenőr-
zéseken.

Magyar Államkincstár Elérhetővé vált az idei évi egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior benyújtó felület és az ehhez tarto-
zó 2020. évi felhasználói kézikönyv a MÁK honlapján.
A baromfi- és sertésállatjóléti intézkedések aktuális tárgynegyedévei utáni támogatások kifizetése 
folytatódott. A baromfi jogcímnél 3,156 milliárd forintot, a sertés jogcímnél 1,68 milliárd forintot, a te-
nyészkoca jogcímnél 1,8 milliárd forintot utalnak át a gazdáknak.

Nébih Változások a tejpiaci jelentéstétellel kapcsolatban.

Állatszállítás A Nébih meghosszabbítja az állatszállítást végző járművezetők képesítési bizonyítványainak, valamint 
a szállítóeszközök jóváhagyási igazolásainak érvényességi idejét. Az intézkedés a március 10-e után 
lejárt dokumentumokra vonatkozik és további rendelkezésig, de legalább 2020. június 1-jéig érvényes.

Magántárolás Megszületett a Bizottság politikai döntése, hogy magántárolást vezetnek be: tejtermékek, sovány 
tejpor, vaj, sajt, marha-, juh- és kecskehústermékek esetében. Ez a rendszer lehetővé teszi a termé-
kek ideiglenes kivonását a piacról legalább 2-3 hónapra, de legfeljebb 5-6 hónapra. Ez az intézkedés  
a kínálat csökkenését irányozza elő, és hosszú távon kiegyenlíti a piacot.

Gazdaságvédelem A munkahelyek védelme a Gazdaságvédelmi Akcióterv legfontosabb célja. A Közlönyben április 21-
én megjelent a bértámogatási program módosítása, mely a nehéz helyzetbe került munkaadók na-
gyobb számára nyújt segítséget a munkahelyek megőrzésében egyszerűbb igénylési folyamattal. 
A teljes hír itt olvasható.

AKG Április 6-tól indult az egységes kérelem (EK) beadása, melynek keretében egyebek mellett az ag-
rár-környezetgazdálkodási támogatások igényelhetők. Itt olvasható az a cikk, amely az igénylők 
számára az előírásokat foglalja össze.

magyar áruk A Kamara felszólította a kiskereskedelmi áruházláncokat, hogy ne tegyék tönkre a magyar élel-
miszeripart azzal, hogy az importárukat részesítik előnyben a bevételmaximalizálásuk érdekében. 
Amennyiben nem a magyar termékeket helyezik előtérbe, a NAK korlátozást kezdeményez, hogy 
15 óra után csak élelmiszert lehessen vásárolni az áruházakban. 

interjú Ez a krízishelyzet rávilágít a tenyésztési szuverenitás jelentőségére. Zászlós Tiborral, a Magyar 
Állattenyésztők Szövetségének elnökével a NAK elnöke, Győrffy Balázs beszélgetett.
Az interjúban szó esik egyebek mellett az élelmiszer- és tenyészállat-önellátás jelentőségéről, ami-
ben a magyar tenyésztőknek és tenyésztésszervezésnek meghatározó szerepe van. Fontos továbbá 
az emberekkel megértetni, hogy a hazai termékek választásával a hazai termelőket, tenyész-
tőket segítik – hangsúlyozta Zászlós Tibor. A MÁSZ elnöke egyebek mellett arról is beszélt, hogy  
a tej- és a sertéságazatban ebben a helyzetben felértékelődnek a stabil szerződéses kapcsolatok, 
amelynek keretei között most sokkal jobb felvásárlási árakat lehet elérni, mint a szabadpiacon 
történő értékesítésnél. Zászlós Tibor szerint a juhágazatban fontos lenne a jerketámogatás elin-
dítása, mert végzetes lehet az immár második éve tartó állománycsökkenés. Bízik benne, hogy még 
idén megkapja a szakmaközi szervezeti elismerést az az összefogás, amit a termelők, feldolgozók és 
kereskedők hoztak létre az elmúlt hónapokban. A húsmarhatenyésztéssel is hosszú évtizedek óta 
foglalkozó szakember felhívta a figyelmet arra, hogy ideje lenne már a húsmarhaágazatban a ter-
mékpályát megszervezni (termelők – feldolgozók – kereskedők), és a minőségi magyar marhahús 
brandjét felépíteni, ami a magyar emberek figyelmét ráirányíthatja az egészséges, idehaza előállított 
marhahúsra. A 40 perces interjú itt nézhető meg: https://www.youtube.com/watch…

JOGSZABÁLYOK, FONTOS HONLAPOK

VEGYES HÍREK

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000111.KOR&txtreferer=00000001.txt
http://www.allattenyesztok.hu/aktualis/hirek/ingyen-hitelt-vehetnek-igenybe-a-gazdak
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000014.AM
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000014.AM
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20077.pdf
http://www.allattenyesztok.hu/aktualis/hirek/megjelent-a-rendelet-mstsz-en-keresztul-is-beadhatok-az-allatjoleti-tamogatasi
http://nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/koronavirus/101701-modosult-az-allami-tamogatasi-szabalyokrol-szolo-rendelet
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000123.kor
https://portal.nebih.gov.hu/-/baromfitartok-figyelem-fontos-konnyitest-vezetett-be-az-agrarminiszterium-az-allatjoleti-tamogatasok-kifizetesenek-kerelmezeseben
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R0531
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32020R0532
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/EK_vis+maior_bead%C3%A1s_FELH_KK_2020/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/content/VLfqQiCLy40T/folytatodik-a-baromfi-es-sertesagazat-allatjoleti-tamogatasainak-kifizetese/maximized
https://portal.nebih.gov.hu/-/szamos-valtozas-lepett-eletbe-a-tejpiaci-jelentestetellel-kapcsolatban
https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/koronavirus/101738-konnyebb-lesz-a-munkahelyvedelmi-bertamogatas-igenybevetele
https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/101737-ismeteljuk-at-agrar-kornyezetgazdalkodasi-kifizetes-4
https://www.youtube.com/watch?v=zMVrkw60rEw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Q82uClEEzO_zHZLhjvOdG-iTUBWfUHToZuaLgXlfaVXiIQ345bt4O6to

