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Kétéves átmeneti időszak 2020. április 28-án 48 európai parlamenti képviselő egyhangúlag szavazta meg azt a tervezet, ami 
szerint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások változatlanok maradnak egy kétéves 
(2021 és 2022), rugalmas átmeneti időszakban.
Az AGRI EP képviselők egyetértettek a Bizottság javaslatával, miszerint az átmeneti időszak 2021. 
január 1-jétől kezdődően egy évig tartana, és további egy évvel lehet meghosszabbítani. Ez au-
tomatikusan megtörténik abban az esetben, ha az új, többéves pénzügyi keretről és a jövőbeli KAP-
ról nem születik megállapodás október 30-ig.

25 milliárd Ft plusz forrás Megjelent a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a mezőgazdasági ágazatban a koronavírus-világ-
járvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó többletforrás biztosításáról szóló 1196/2020. 
(IV. 30.) Korm. határozat, melynek keretében összesen 25 milliárd forint többletforrást biztosít 
a Kormány az Agrárminisztériumon keresztül a  koronavírus-járvány élelmiszer-gazdaságot sújtó 
negatív hatásainak enyhítésére a  termelők és az  élelmiszeripari vállalkozások számára. A plusz 
forrás ágazatok és jogcímek szerinti szétosztása jelenleg zajlik. Bízunk benne, ezt a NAK és  
a szakmai szervezetek bevonásával véglegesítik. 

Csökkenő élősertés-árak A sertéságazatban továbbra is a piaci nehézségek okozzák a legnagyobb problémát. Két éve 
az ASP vadállományban megjelenése óta elveszítettük hagyományos exportpiacainkat a Távol-Kele-
ten, amiket azóta nem sikerült pótolni, Kína pedig nem fogadta el az európai regionalizációs politikát.  
A belföldi fogyasztás korlátozottan fizetőképes, a kiskereskedelmi láncok gazdasági erőfölé-
nye óriási. 

ASP-hatás Kínában 2018 augusztusa óta tartó ASP-járvány miatt világszerte drágult (2019. év végéig mintegy 
45%-kal) a vágósertés. Ezt a többletköltséget mintegy felerészben tudta az ipar a kiskereskedelem 
felé elfogadtatni. Ezt az egyébként is súlyos helyzetet fokozta a COVID–19-járvány, amelynek 
terjedése a magyar sertéshús és termékek európai célországait is érinti, ahol a fogyasztás és  
a megrendelések nagymértékű csökkenése következett be.

Keresletcsökkenés A kereslet hetek alatt 15-25%-kal csökkent belföldön és a külpiacokon egyaránt. Erre jött/jön  
az elmúlt hetekben más tagországokból (főleg Spanyolországból) ide küldött dömpingáras sertés-
hús. Március óta a belföldi értékesítések 24-42%-kal csökkentek. A felvevőpiacok gyengélked-
nek, a hűtőraktárak megteltek, ami a vágásszámok kényszerű csökkentéséhez (középméretű 
üzemeknél -20%, kisüzemeknél -45-70%), az élősertések túltartásához, termékenyítések vissza-
fogásához és a belföldi élőállat-árak csökkenéséhez vezettek. 

Raktárra termelnek A nagyüzemek alacsonyabb számmal üzemeltek eleve, ők már nem csökkentettek tovább, mert 
van egy megtérülési határ, ezért inkább vágnak, raktárra termelnek és reménykednek, hogy pozitív 
irányba mennek a dolgok, illetve segítséget kapnak.
Az értékesítési gondok miatt az elmúlt hat hétben mintegy 5-6000 tonna sertéshús kerülhetett 
betárolásra hazai árualapból. Ennek mennyisége az értékesítési problémák további fennállása 
esetén akár 500-1000 tonnával növekedhet hetente.

SERTÉSÁGAZAT

HELYZETKÉP ÁGAZATOK SZERINT

Legyen mindig frissen tájékozott! IRATKOZZON FEL A HÍRLEVELÜNKRE ITT!

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219322.382500
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219322.382500
http://www.allattenyesztok.hu/mal/hirlevel
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Nemzetközi árak Május első hetében a világ szinte valamennyi nagy sertéstartó országában csökkentek az árak. A ha-
zánkban is kiindulási alapot jelentő német ZMP-árak estek a holland után (-7,9%) a legtöbbet (-5,9%), de 
számottevő csökkenés volt Belgiumban (-5,1%), Olaszországban (-4,0%) és Spanyolországban (-3,2%), 
továbbá a nagy exportőrök közül Brazíliában (-7,7%) és az USA-ban (-2,9%). Kanadában április közepén 
kétéves mélypontra zuhant a félsertés ára, aztán május első hetében kilőttek az árak (+27,7%), míg Kíná-
ban picit csökkent (-1,3%) a 2019 nyara óta duplájára emelkedett (1500 Ft/kg) élősertés-felvásárlási ár.

Hazai árak A nagyobb vágóhidak a szerződött partnerektől ZMP-áron (1,7 EUR/kg) vásárolnak, azonban az 
MNB hivatalos árfolyamánál alacsonyabb, általában 340 Ft-os euróátváltási árfolyammal kalkulál-
va! Ez 466 Ft/kg körüli élőárat jelent, napi árfolyamon ugyanakkor 483 Ft/kg lenne. Jelezték, hogy 
van olyan cég, aki 310 Ft-os átváltást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy nem akar vásárolni. A szabad-
piaci ár 400-405 Ft körül alakul a héten.

Nemzetközi hírek
Románia

A romániai Peris (az ország második legnagyobb vágóhídja, 500.000 db sertésvágás/év) 2 millió 
eurót fordít feldolgozó üzeme termelési kapacitásának növelésére, válaszreakcióként a koro-
navírus következtében előállt helyzetre. Egyrészt a friss sertéshúsellátást szeretnék javítani, más-
részt már ettől a hónaptól megduplázzák feldolgozott, illetve nagyobb hozzáadott értékű terméke-
ik termelési kapacitásait (mititei/mics és különböző kolbászfélék). A cég 24 saját üzlettel rendelkezik 
Bukarestben és környékén. Garanciát vállalnak, hogy az értékesített termékek a vágástól tör-
ténő 30 órán belül az üzletekbe kerülnek. Az üzem IFS-tanúsítvánnyal is rendelkezik, negyvenhat 
sertéstartó gazdasággal állnak kapcsolatban. 

dél-korea Dél-Korea január végétől a járványhelyzetre tekintettel az első negyedévben 25%-kal csökkentet-
te a sertéshús importját 2019 első negyedévéhez képest. A legutóbbi Rabobank-jelentés szerint 
a kolbászfélék és a sonka kereslete csökkent az ázsiai országban, ami elsősorban a spanyol 
exportőröket érintette, akik más országok (USA, Németország, Kanada) kereskedőinél magasabb 
áron szállítanak be erre a piacra. 

kína Kína fagyasztott és mélyhűtött sertéshúsimportja közel háromszorosára (2,8x) nőtt az idei  
év első három hónapjában a tavalyi adatokhoz képest. 

usa Az USA húsexportjáért felelős szervezete, az USMEF stratégiát változtatott az ázsiai piacokon: erő-
teljes promóciót folytatnak a japán és dél-koreai fogyasztók felé az amerikai sertéshús ízéről és 
sokoldalúságáról, és az otthon főzés előnyeiről. Arra biztatják a távol-keleti országok vásárlóit, 
hogy az amerikai sertéshúst válasszák a belföldi és más (főként EU) országokból származó 
sertéshús helyett. Alacsony áraiknak köszönhetően az amerikai sertéshús máris nagyobb piaci 
részesedést tudott szerezni a vietnami piacon.

Súlyos ellátási gondok Az USA húságazatának egyensúlya (termelés és fogyasztás) felborult, a húshiány elkerülése 
érdekében a bolthálózatok közül többen 3 hústermékben maximalizálták a naponta vásárolható 
mennyiséget. Donald Trump elnök végrehajtási rendeletet adott ki, amelyben a húsfeldolgozó 
üzemeket kritikus infrastruktúrának jelölte ki. 
Az UFCW (United Food and Commercial Workers) szerint az USA-ban a sertésfeldolgozó kapacitás 
25, a marhahús-feldolgozás pedig 18%-kal csökkent a végrehajtási rendelet kiadása előtt. Egyes 
szakértők szerint a kibocsátás akár 40%-kal is eshet. A bolti sertéshúsárak emelkedni kezdtek (az 
oldalas ára pl. háromszorosára). A Smithfield, a Tyson és a JBB is csökkentették termelésüket, ami 
országos szinten érezhető kínálatcsökkenést eredményezett. Eddig több mint 5 ezer vágóhídi alkal-
mazott esett ki a munkából a koronavírus miatt. 

Tejbőség a piacon Április, május Európában „békeidőben” is a tejárak éven belüli mélypontját jelenti, ugyanis 
ilyenkor van a legtöbb tej a piacon a kereslethez képest. Májustól aztán jellemzően felfelé tartó 
ártendencia figyelhető meg. Nagy kérdés, hogy ez most is így lesz-e.

Új vevőkör A kis és közepes tejtermelők (10-20 tehén) közül, akik közvetlenül értékesítenek, többen új vásárlói 
kört alakítottak ki, ahol majdnem ugyanazt a mennyiséget el tudják adni, amit korábban. A korláto-
zások enyhítésével szállodák, éttermek kezdenek jelentkezni. A termelők egy része fejlesztésben 
gondolkodik, hogy el tudják látni az elmúlt hetekben szerzett új és a régi vevőiket egyaránt.

Padlón a spot árak Május első hetében az olasz spot piaci nyerstej-árak 4 éves mélypontra zuhantak (29€/kg). 
Ilyen alacsonyan az elmúlt évtizedben mindössze 3-szor volt 2012, 2016 és 2018 áprilisában.  

Kína vásárol Közben kijöttek az első három havi kínai adatok a tejtermékimportról. Összességében az import 
mennyisége alig 1 százalékkal emelkedett, de ezen belül a tejsavópor (+10%), a kazeinát (+12%), 
a vaj (+100%) és a sajt (+26%) importmennyisége jelentősen nőtt januártól márciusig a tavalyi 
adatokhoz képest. Az EU részesedése a kínai tejtermékimportból 22% volt az első negyedévben. 
A legtöbb UHT-tejet az EU-ból Németország és Lengyelország szállította.

Termelés korlátozása Az EU a tejpiac stabilan tartása érdekében megjelentette a tej- és tejtermékágazatban a termelési 
tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló rendeletet (2020/599/
EU). Ezzel lehetővé tette a tagállamokban működő szakmai és szakmaközi szervezetek számára 
termelési korlátozások bevezetését, olyan megállapodások formájában, amelyek nem sértik az 
egységes piac működését.  

Francia sajtfelesleg Francia sajtgyártók felhívták a figyelmet, hogy az éttermek bezárása és a nemzetközi kereskedelem 
visszaesését követően mintegy 60%-kal csökkent a sajtok eladása. Michel Lacoste a CNAOL el-
nöke szerint emiatt 5.000 tonna sajtfelesleg mehet tönkre. A sajtgyártók kétségbeesetten keresik 
a megoldásokat.

Aggódó tejtermelők A tejtermelők egy része aggódva tekint a jövőbe, ezt több tényező okozza, az aszálytól a munkaerő-
gazdálkodáson át a költségeik (fehérjekoncentrátum áremelése) növekedéséig.

Intervenciós felvásárlás Megjelent a 34 és 35/2020 MÁK-közlemény arról, hogy támogatás vehető igénybe a sovány tejpor 
és vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlásához.

TEJÁGAZAT

https://www.romania-insider.com/peris-pork-processing-investment
https://www.usmef.org/
http://www.ufcw.org/coronavirus/
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Kedvezőtlen tendenciák Tovább romlott a húságazat helyzete, az eddigi folyamatok zajlanak tovább és még fokozódnak.  
Az egyetlen remény a kríziskezelő támogatás lenne. A nemzetközi tendenciák is egyre kedvezőtle-
nebbek. Tojásban is segítséget várnak a feldolgozók.

Két vírus fenyegetésében Két vírus is szorongatja a magyar baromfiágazatot. Az egyik a madárinfluenza, a másik a koronaví-
rus. Ezek hatásairól beszélgetett Győrffy Balázs, a NAK elnöke Csorbai Attilával, a Baromfi Termék-
tanács elnökével. Az interjúban az alábbi fontosabb megállapítások hangzanak el:
1.  A hazai baromfiágazat az állattenyésztés legnagyobb termelési értékét állítja elő. Az élő 

állatok és az étkezési tojás esetén ez 320-330 milliárd Ft, a feldolgozott termékek értéke ennek 
a duplája. A hazai vágóállat-termelés jelentős részét a baromfiágazat adja.

2.  A baromfiágazatban meghatározó a hazai tulajdon, a szektor eredményessége a nagyfokú 
integrációnak köszönhető.

3.  Az ágazat közvetlenül és közvetve 50-60 ezer embernek ad munkát. A munkaerő-szükséglet 
termékpályánként változó. A csirkehizlalás jelentős mértékben automatizált, a víziszárnyas-te-
nyésztés azonban sok kézi munkaerőt igényel.

4.  Magyarország önellátottsága baromfitermékekből megközelíti a 180%-ot. Az egy főre eső 
éves baromfihús-fogyasztás 30 kg körüli (sertéshús 25 kg/fő/év).

5.  A koronavírus-járvány mellett a madárinfluenza megjelenése is sújtja az ágazatot, főleg az alföl-
di termelőket. Eddig 4 millió szárnyast kellett a védekezés miatt leölni 257 telepen. Ennek 
hatásai hónapokig érezhetők lesznek egy olyan régióban, ahol sokaknak a baromfitartás jelenti 
a megélhetést.

6.  A hazai víziszárnyas-ágazat globális szinten is meghatározó, a húskibocsátást tekintve Eu-
rópában a második, míg libamájtermelésben világelső. Ezen termékek 70-80%-a a koro-
navírus-járvány miatt most leállt vendéglátó- és szállodaszektorban talált piacra. Az ágazatnak 
sikerült kihevernie a Négy Mancs offenzívája által okozott károkat, de folyamatosak az ilyen 
jellegű támadások.

7.  A koronavírus-járvány miatt – a felvásárlási láznak köszönhetően – előbb hiány keletkezett  
csirkehúsból, most pedig inkább kínálati piac van, szerte Európában, ez lenyomja az árakat.

8.  A kedvezőtlen gazdasági hatásokat a csirke- és pulykaágazatban a termelés mérséklésével,  
a vendéglátó-, és szálloda szektor beszállítóinál pedig a turizmus-vendéglátás szereplőinek 
nyújtott gazdaságvédelmi intézkedések termelőkre való kiterjesztésével lehetne mérsékelni.

Fontos ágazat

Hazai tulajdon

Sok munkahely

Exportkényszer

Madárinfluenza hatásai

Víziszárnyas-ágazat

Kínálati piac

Termeléscsökkentés

Igazolások kiadva Áprilisban lezajlott a kos-bak támogatási igazolások kiadása, és 1341 tenyészet részére, 2654 te-
nyészkosra és 60 tenyésztő részére, 68 tenyészbakra adtak ki igazolást az instruktorok. Ez meg-
egyezik a 2019. évi hasonló időszak igénylési adataival. 

Megy az export Az élőállat-export a húsvéti időszak után is folyamatos és változatlan árakon zökkenőmentesen 
bonyolódik.

Export lehetőségek A belföldi húspiac a húsvéti időszakban jelentősen visszaesett, ugyanakkor Svájcba folyamatos 
volt az igény és a szállítás. Ausztriába újraindult a húsexport, de a cseh, szlovén és a német pia-
cok még nem indultak meg.  

Olcsó a gyapjú A gyapjútermékek iránti keresletcsökkenés és a gyapjúfeldolgozás leállása globális szinten is sú-
lyos hatást gyakorol a gyapjúárak alakulására, amelyek az előrejelzések szerint a következő 12-18 
hónapban is érezhetőek lesznek. A gyapjúnál ezért értékesítési problémák vannak, és alacsony 
(200 Ft/kg) a felvásárlási ár. A merinó gyapjún kívül az egyéb gyapjútípusok iránt egyáltalán nincs 
kereslet.

jól jött a piacnyitás A kecske- és juhtejtermelők gondjait enyhítheti, hogy vidéken a helyi piacok folyamatosan újra 
nyitnak. 

Tenyészállat támogatás A szakmai szervezetek továbbra is kérik a jerke- és gödölyebeállítási támogatás (15-20 eFt/db) 
elindítását. Ezzel 50-100 ezer jerke maradhatna tenyésztésben.

Nem veszik a kecsketejet Továbbra is fennálló probléma a kecsketej és -tejtermékek értékesítése, tárolása. A közvetlen 
értékesítési lehetőségek megszűnése és a saját tárolókapacitás hiánya vagy korlátozottsága miatt 
főként azok vannak gondban, akiknek nem volt hosszú távú szerződése. Csupán a kisteleki kecske-
tej-feldolgozó vásárol fel 400 ezer litert szerződés alapján, és nekik csak ennyire van kapacitásuk. 
Javasolt tehát továbbra is az állami felvásárlás bevezetése.

Kifizetések felgyorsítása A jelenlegi információk szerint az esedékes támogatások kifizetése folyik, de ennek sebességé-
vel több gazda nem elégedett. Továbbra is fontos lenne az utalások felgyorsítása. 

Nemzetközi kiskérődző 
ágazati hírek
Európai bárányárak  
alakulása

A COVID–19-világjárvány ellenére az európai bárányárak a múlt héten tartották magukat, mely-
hez a magántárolási támogatás bejelentése is hozzájárult. A Bizottság 20 millió eurós magántárolá-
si támogatást hagyott jóvá 36 000 tonna friss bárányhúsra 3-5 hónapos időtartamra. Ez a mennyiség 
várhatóan az őszi időszakban kerül vissza a piacra, amikorra remélhetőleg a COVID–19-világjárvány-
hoz kapcsolódó korlátozások a legtöbb országban enyhülnek. Bár a magántároláshoz nyújtott támo-
gatás az EU-ban régóta fennálló, bevált piaci támogatás, azonban a szektorban az elmúlt 20 évben  
ez lesz az első uniós piaci támogatás.

Árcsökkenés Az április 23-án elindult Ramadánhoz kötődő nagyobb megrendelések hatásai múlóban van-
nak. Ezt tükrözi a Romániában, a Közel-Kelet egyik legjelentősebb élő bárány beszállítójánál ta-
pasztalt erőteljes, 11%-os árcsökkenés. A francia árak kissé javultak az elmúlt héten, és a maga-
sabb brit árak szintén pozitív hatással vannak az EU-27 árszintjére, bár a spanyol értékek 3,4%-kal 
csökkentek az elmúlt héten. 

KISKÉRŐDZŐ ÁGAZAT 

BAROMFIÁGAZAT 
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Sajt magántárolás Hazánk 809 tonna sajt magántárolásának (90-150 napra) uniós támogatására (0,40 EUR/tonna/
nap) kapott lehetőséget az EU-tól. 

Hús magántárolás A juh- és kecskehúsra vonatkozó magántárolási támogatást csak olyan húsra lehet beadni, amely 
friss vagy hűtött és még be nem tárolt (legkevesebb 5 tonna mennyiségre).

Lóverseny–ügető, galopp Újra indulnak a lóversenyek. A Kincsem Nemzeti Kft. 2020. május 23-án, zárt kapuk mögött ter-
vezi újraindítani a lóversenyeket a Kincsem Parkban (https://kincsempark.hu/2020/05/01/ma-
jus-23-tol-folytatodnak-a-versenyek/). A lóversenyek szervezésével foglalkozó cég szakembe-
rei a május 23-i szezonkezdéshez kidolgozták a galopp és az ügető szakágban a versenynapok és  
a nagydíjak tervezett időpontjait (https://kincsempark.hu/2020/05/04/versenynapok-es-nagy-
dijak-2020-ban/).

Őshonos támogatások 
kifizetése

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint intenzív szakmai egyeztetéseket folytattak az elmúlt he-
tekben a Magyar Államkincstárral, amelynek eredményeként érzékelhetően javult az őshonos in 
situ támogatások kifizetése. A 2017-2018-as évekkel kapcsolatban csak azon kérelmek maradtak 
még kifizetetlenek, amelyeknél további adategyeztetésre van szükség. A lezárt 2017-es kérelmek 
aránya 95%, a 2018-asoké 84%, és ütemesen halad a 2019. évi kérelmek lezárása. Az MGE vissza-
jelzése szerint a megkérdezett őshonos baromfitenyésztők között továbbra is vannak olyanok, 
akik a 2018. és 2019. évekre vonatkozó kérelmeikről még semmilyen visszajelzést nem kaptak  
a MÁK-tól. Több tenyésztő értékesítené állományát. A magyar szürke és bivaly tenyészüszők ára 
nem jól alakul. Az aszály az extenzív gyepek állateltartó képességét lerontja. Az öko-pályáza-
tokban a kaszálás miatti szankcionálás okoz problémát.

Kedvezőtlen időjárás A repcevirágzás végét a széllel és lehűléssel érkezett csapadék elverte. Az elmúlt héten a mézkész-
letek nem gyarapodtak. A kevésbé megfagyott területeken az akácvirág maradéka kezd a fákon 
fehéredni. A méhészek az akácra vándorlást és a tisztító pergetést a hét második felében megkez-
dik, hogy az akácméz jó minőségű legyen, ne keveredjen a tavaszi virágmézekkel.

Jól fejlett méhállományok A korlátozó intézkedések a méhészeket nem érintették, így elláthatták időszerű feladataikat a mé-
hesekben. A méhállományok megfelelően fejlettek a termeléshez, a méhészek a téli vesztesé-
geik pótlására most végzik a családok visszaszaporítását, melyhez mérsékelt tenyészanyagigény 
(főleg méhanya bölcső) van.

Folyik a halak kihelyezése A halkihelyezések rendben folynak, már meghaladták a 70%-ot. Az intenzív gazdaságoknak óriási 
szükségük van a mielőbbi segítségre, a meghirdetett mezőgazdasgi támogatásból remélhetőleg 
arányosan részesülhetnek.

Elindult az export A március–áprilisi megtorpanás után ismét elindultak a szállítmányok az ágazat fő bevételi forrá-
sának számító külföldi piacokra. A korábbinál 20-25 százalékkal kevesebb húst tudnak exportál-
ni, ráadásul az árak is nagyot estek. A nyúltartóknak nem jelent könnyebbséget, hogy Budapesten 
és Pest megyén kívül megnyithatnak a szállodák és vendéglátóhelyek.
 

Elviselhető teher Az elmúlt napokban többen keresték a MÁSZ és NAK kollégáit, hogy levelet kaptak a NÉBIH-től, 
amelyben a hivatal felhívja a figyelmüket, hogy május 15-ig az állattartási helyek egyednyil-
vántartásának adategyeztetését (azoknak, akik több helyen tartanak állatot) el kell végezni. 
Többen nem értik, mi ez, és miért van erre szükség, és arra panaszkodnak, hogy ez túl nagy anyagi 
és adminisztrációs megterhelést jelent nekik. A többség esetén az adategyeztetés és aztán az állat-
mozgások jelentése elviselhető terhet jelent, ebben a NÉBIH és a szakmai szervezetek is segítenek 
nekik, de az is tény, hogy vannak egyedi esetek, amikre (egyedi) megoldást kell találni. 

Pontos nyilvántartás A tartási helyeken ténylegesen tartott állatok pontos nyilvántartása elsősorban a tenyésztők, 
állattartók érdeke. Ezt nem is szokta senki vitatni. A kérdés tehát nem az, hogy miért van erre 
szükség, hanem az, hogyan lehet a naprakész nyilvántartást úgy vezetni, hogy az állattartó lehető 
legkevesebb fáradozásával járjon. 

ŐSHONOS TÁMOGATÁSOK MEGHOSSZABÍTHATÓK LESZNEK

MÉHTENYÉSZTÉS, MÉZTERMELÉS

HALÁGAZAT

LÓTENYÉSZTÉS

NYÚLÁGAZAT 

ÁLLATTARTÓ HELYEK ADATEGYEZTETÉSE

https://kincsempark.hu/2020/05/01/majus-23-tol-folytatodnak-a-versenyek/
https://kincsempark.hu/2020/05/01/majus-23-tol-folytatodnak-a-versenyek/
https://kincsempark.hu/2020/05/04/versenynapok-es-nagydijak-2020-ban/
https://kincsempark.hu/2020/05/04/versenynapok-es-nagydijak-2020-ban/
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Egy tenyészet egy tartási 
hely

Az egy tenyészet – egy tartási hely szakmai vitája 2018 nyarán zajlott. Abban konszenzus volt a jog-
alkotó NÉBIH/AM és a szakmai szervezetek között, hogy ezt úgy kell megoldani, hogy az állattartók-
nak ne okozzon jelentős többletköltséget, illetve többletadminisztrációs terhet. A 40/2018-as 
AM-rendelet, ami ezeket a módosításokat tartalmazta, 2018. december 15-én jelent meg, és decem-
ber 23-tól lépett hatályba. Lassan tehát másfél éve tudható, hogy azoknak a szarvasmarha-, juh-, 
sertés- és baromfitartóknak, akiknek több tartási helyen vannak állatai, mindegyik tartási helyre 
tenyészetkódot kell kérni, és ezekhez hozzá kell rendelni az ott lévő állatokat. A NÉBIH több, 
mint egy év türelmi időt hagyott az állattartóknak, hogy megtegyék a bejelentéseket. 

Több ezer érintett Sajnos erről a változásról és feladatról sok állattartó nem értesült vagy nem szerzett tudomást, 
vagy nem foglalkozott vele, és most nagy számban (közel 6 ezren!) vannak olyanok, akik még 
nem tették meg az adategyeztetést. Ezért levelet írtunk Bognár Lajos országos főállatorvosnak, 
amelyben a türelmi idő legalább egy hónapos meghosszabbítását kértük. Fontos az, hogy minél 
több módon hívjuk fel az érintett állattartók figyelmét, hogyan tudják a 1418-as, ún. komplex bi-
zonylaton elektronikusan megtenni az adatfrissítést, a bejelentést elvégezni.

Egyedi esetek Miután megtörténik az adategyeztetés, az egyedi eseteket is kezelni kell, amelyekből nincs túl sok, 
de az érintett állattartók életét ezek a helyzetek nemcsak megkeserítik, de felesleges költséget, vala-
mint adminisztrációs terhet okoznak nekik. Ezekkel kapcsolatban is kértük a főállatorvos úr segítségét.

Többletpénz A Kormány 1196/2020. (IV. 30.) Korm. határozata a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a mező-
gazdasági ágazatban a koronavírus-világjárvány okozta gazdasági problémák kezelését célzó több-
letforrás biztosításáról. 

Könnyített hitel A Kormány 1195/2020. (IV. 30.) Korm. határozata a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a ko-
ronavírus-világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt 
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az agrárgazdasághoz kapcsolódó hitel- és garancia-
konstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről. 
A Kormány 1194/2020. (IV. 30.) Korm. határozata a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koro-
navírus-világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklé-
se érdekében létrehozandó Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciókról. 

Tisztességtelen  
forgalmazói magatartás

A Kormány 180/2020. (V. 4.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhely-
zet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. 
(IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról:
„Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minősül, ha a beszállítóval szemben a kereskedő a beszer-
zési árat a beszállító tiltakozása ellenére egyoldalúan csökkenti, vagy ha a beszerzési ár csökkentésére 
irányuló szerződésmódosítás érdekében a kereskedő a beszállítót a szerződéses kapcsolat megszün-
tetésével, terméke rendelésének lemondásával, a rendelésállomány csökkentésével, eladásösztönző 
tevékenységek – így különösen az akciók és promóciók – lemondásával vagy más, a beszállítónak anyagi 
vagy erkölcsi veszteséget okozó eszközzel fenyegeti.”

Agrárminisztérium Az Agrárminisztérium a baromfiimport feltételeinek soron kívüli felülvizsgálatát kezdeményezte 
az Európai Bizottságnál annak érdekében, hogy az uniós belső piacon kialakult zavar enyhüljön, és 
a harmadik országokból érkező olcsó import ne tegye tönkre a belső termelést. 

A kormány nemzeti költségvetésből 25 milliárd forinttal segíti a mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari vállalkozásokat a koronavírus okozta gazdasági nehézségek leküzdésében. A részletek kidol-
gozása zajlik (melyik ágazatok, milyen jogcímen és mennyi forrást kaphatnak). 

KÁN 2020 elmarad Elmarad a szeptember 11–13-ára meghirdetett Kaposvári Állattenyésztési Napok, amely a Du-
nántúl legnagyobb állattenyésztési seregszemléje. A debreceni Farmer Expo megtartásáról vagy 
elhalasztásáról a szervezők egyelőre nem döntöttek. 

Összeolvadnak  
az agráregyetemek

2020. augusztus 1-től összeolvad a debreceni és mosonmagyaróvári karokon kívül a többi agrár-
kar.  Egyetlen közös agrártudásközpontba tömörül a Szent István Egyetem (Gödöllő), a Kapos-
vári Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kara (Gyöngyös), 
a Pannon Egyetem Georgikon Kara (Keszthely). Az évszázad eddigi legnagyobb agrár-felsőoktatási 
átalakításáról további részletek még nem ismertek. 

Gazdasági visszaesés A Bizottság 2020. tavaszi gazdasági előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága 2020-ban 7,75%-
os rekordmértékben fog zsugorodni, majd 2021-ben 6,25%-os növekedésre van kilátás. Az EU gaz-
dasága a várakozások szerint 2020-ban 7,5%-kal zsugorodik, míg 2021-ben megközelítőleg 6%-kal 
bővül. Az EU-ra és az euróövezetre vonatkozó növekedési előrejelzések a 2019. őszi gazdasági 
előrejelzéshez képest mintegy kilenc százalékponttal lefelé módosultak.
Az uniós gazdaságot ért sokk szimmetrikus annyiban, hogy a világjárvány az összes tagállamot 
érintette, ugyanakkor mind a 2020. évi termelés visszaesése (ami a lengyelországi –4,25%-tól  
a görögországi –9,75%-ig terjed), mind a 2021. évi fellendülés mértéke terén jelentős eltérésekre 
kell számítani. 
A munkanélküliségi ráta az euróövezetben az előrejelzések szerint a 2019. évi 7,5%-ról 2020-ban 
9,5%-ra emelkedik, majd 2021-ben 8,5%-ra esik vissza. Az EU-ban a munkanélküliségi ráta várha-
tóan a 2019. évi 6,7%-ról 2020-ban 9%-ra nő, majd 2021-ben 8% körüli szintre mérséklődik.

VEGYES HÍREK

JOGSZABÁLYOK, INTÉZKEDÉSEK

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/az-agrarminiszterium-a-baromfi-import-felteteleinek-soron-kivuli-felulvizsgalatat-kezdemenyezte-az-europai-bizottsagnal
http://www.allattenyesztok.hu/aktualis/tamogatasok/nemzeti-elelmiszergazdasagi-valsagkezelo-program
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_799
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_hu

