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Szabad a pálya a kiskérődzők előtt
Összefoglaló az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakosztályának 2022. május 3-ai rendezvényéről
 Vajda lászló – zöldréti attila

Az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakosztálya 2022. május 3-án 14 
órától A kiskérődző ágazat lehetőségei 
az EU-ban és a magyar agrobizniszben 
témakörben tartotta soron következő 
ülését. A Covid-pandémia kifutására 
tekintettel a rendezvényt még online 
formában szerveztük meg, mely a vidé-
ki érdeklődők közvetlen bekapcsolódó-
sát segítette. A szakosztály vezetése a 
jövőben szeretné a személyes részvétel 
és az online lehetőségek előnyeit ötvöz-
ni, egyaránt kihasználni. Tagságunk a 
Covid után igényli a személyes, kötetlen 
szakmai beszélgetéseket és azok hangu-
latát, de az online megoldások előnyeit is 
szeretnénk megtartani. Szakosztályunk 
a májusi ülés témaválasztásával olyan 
terület most aktuális, nagy lehetőségére 
igyekezett irányítani a figyelmet, amely 
eddig nem került reflektorfénybe, pedig 
minden gazdálkodó jól tudja, hogy a kí-
nálkozó lehetőségekre még időben kell 
reagálni. A vitaindító átfogó előadást - 
tagtársunk - Mezőszentgyörgyi Dávid 
mint a Juh és Kecske ágazatért Egyesület 
ügyvezető igazgatója tartotta meg. Ő az 
agrobiznisz és az agrárdigitalizáció egyik 
hazai nagykövete, az „okos falu - okos 
farm” és a „Hogyan (l)együnk jól” gondo-
latiság közvetítője, érvényesítője.

nagy-Britannia (UK) kivonulása 
(Brexit) az Európai Unióból jelentősen 
csökkentette a kiskérődzők kínálatát a 
kontinensen, amely a korábbi verseny-
helyzet visszaesését és ezzel együtt a 
kecske- és bárányhús árának emelkedé-
sét eredményezte. A kínálat visszaesése 
miatt ma nincs olyan bárányhús az uniós 

piacon, amit ne lehetne eladni. A juh- és 
kecskehúsra szakosodott állattartóknak 
pedig attól sem kell tartaniuk, hogy a 
drágulás visszafogja majd a fogyasztást, 
hiszen – prémiumtermékről lévén szó – 
az igényes vásárlók nem árérzékenyek. 
nagy-Britanniából a kiválás előtt jel-
lemzően élő állatként érkezett a bárány 
Európa más részeibe, a Brexitet köve-
tően azonban az UK gyakorlatilag har-
madik országnak számít, ami jelentős 
adminisztrációs többletet eredményezett 
és megnövelte a szállítási időt. Mindez 
gyakorlatilag lehetetlenné tette az élő 
állatok szállítását az EU27-be. Tovább 
szűkítette a kínálatot, hogy az új-zélandi 
és ausztrál fagyasztott bárány szintén az 
UK-n keresztül kiépített kereskedelmi 
csatornán érkezett korábban, s bár ebben 
a szegmensben nem állt le teljesen a lo-
gisztika, az EU-ba érkező mennyiség így 
is elmarad a megszokottól. A szállítások 
visszaesésére az árak emelkedni kezdtek 
az egész EU-ban, így Magyarországon 
is. Az elmúlt két évben hazánkban húsz 
százalékkal nőtt mind a könnyű-, mind 
a nehézbárányok ára. 

A hazai termelés hagyományos piaca-
in a Brexit miatt mutatkozó rés mellett 
további új piaci potenciált jelent a musz-
lim országok erősödő kereslete. Keresleti 
oldalról tehát nagy lehetőségek rejlenek 
a juhtenyésztésben. A lehetőségek kihasz-
nálásához és a siker eléréséhez azonban 
fejlesztésekre van szükség. A területre 
vonatkozóan hazánkban nagyon alacsony 
a feldolgozottsági szint, a legtöbb bárány 
lábon hagyja el az országot, és ezen min-
denképp változtatni kell. Az előadó sze-
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rint három kisebb vágóhídra lenne még 
szükség, hogy az évi néhány tízezer he-
lyett akár hatszázezer bárány feldolgozása 
se okozzon gondot. Erre azért is lenne 
nagy szükség, mert a környezetvédelmi 
törekvések hatására könnyen elképzelhe-
tő, hogy néhány éven belül betilthatják 
az élő állatok szállítását az EU-ban. A 
fejlesztéseknek a kecske- és a bárányfel-
dolgozás teljes vertikumára kiterjedően 
van szükség. Ennek keretében meg kell 
találni a bőr és gyapjú hasznosításának le-
hetőségeit is.  A területnek jelentős segít-
séget nyújt a 2022. április 8-án megjelent, 
5 milliárd forint keretösszegű Kiskérődző 
állatjóléti támogatás című felhívás. A 
kiskérődző állatjóléti támogatás célja, 
hogy hozzájáruljon az állat- és egészség-
védelem folyamatos fejlődéséhez a juh- és 
kecskeágazatban, valamint a kiskérődző 
állomány állatjóléti normáinak javítására 
ösztönözze a mezőgazdasági termelőket.

Az előadást követően élénk vita bon-
takozott ki a résztvevők között. Többen a 

területet érintő évtizedes változatlanságra 
hívták fel a figyelmet arra is rámutatva, 
hogy a kiskérődző ágazat termelési intenzi-
tása nehezen növelhető. További problémát 
jelent az agrárium egészére, de különösen 
a kiskérődzők területhez kapcsolódóan az 
egyre növekvő szakember- és munkaerő-
hiány. Tehát a lehetőség kihasználása nem 
megy magától, tudatos lépések sorozatát 
kell végrehajtani a fejlesztési beruházások 
és a szakképzés területén. Mindez szép 
szakmai kihívást jelent a vidék megúju-
lásán dolgozók számára.

A rendezvény közvetlenül megtekint-
hető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v= 
9MVXs_gixxE&t=310s

Az MKT Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakosztálya a nyáron is folytatja 
szakmai munkáját, amelyhez örömmel 
várja minden érdeklődő csatlakozását. 
Az aktívan működő ifjúsági tagozatunk 
mintájára az ősz folyamán a női tagoza-
tunk megalakítását tervezzük.




