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Váls ágban a sertéságal,at
A sertéstartók sok mindent dtvészettek az utóbbi években: hozzdedződtek a

fetvősőrtősi őrdk hektikus vőltozősaihoz, oz emborgók és jőrudnYok okozta
'piacvesztéshez, 

d környezetvédelmi és őltdtegészségügyi elvőrősok |olyya,'tos 
szigorodősőhoz. oá ami most történik, az mőr sokukdt Padlőra kijldheti.

A sertéstanóknak jetenleg több olyan, egyenként is súlyos problémőt okozó

tényezővel ketlenő egyszőrre megküzdeníük, és ez rendkívül negdtív folya-
motokat indíthqt előz őgazgtban. A helyzetrőt és a kilőtősokról egYeztető

megbeszélést tartott a úosz sertéstenyésztői tag9zotd, Qmelyen az Agrőr-

múisztérium és a Nébih is magas szinten képvisettette mogőt. A megbeszé-

lésrőt olőh Endre, a Mosz főtanácsosa tőjékoztotta lapunkat.

Az ágazat kritikus helyzetét a rendkívül

alacsony felvásárlási árak és a rendkívül

magas inputanya8költségek együttese

okozza. Miközben a takarmányok ára re-

kordszintre emelkedett, jelentősen meg-

drágult a gázolaj, a gáz, a villamos energia

és a takarmánykiegészítők ára is. Folya-

matosan emelkednek a munkabérek és a

költségeik, és a minimálbér és a garantált

bérminimum emelése újabb bérnyomást

fog okozni, mondta a főtanácsos.

A sertéstartók kiadásai drasztikusan
nőnek, bevételeik viszont folyamatosan
csökkennek, A felvásárlási ár október

végére 350 forint körüli szintre zuhant

élősúly-kilogrammonként. Két éwel ez-

előtt, 201 9-ben 445 Ft/élősúly-kilogramm

volt a sertések éves felvásárlási átlagára

- 43 ezer Ftltonnás átlagos kukoricaár

mellett. Tavaly 50 ezer Ft/tonnás átlagos

kukoricaár mellett még mindig 438 forint

volt. A 2021 első háromnegyedében kiala-

kult 74 ezer forintos kukorica-átlagárhoz

viszont alig 392 forintos sertésfelvásá rlási

átlagár társult. Ezekből az adatokból kiol-

vasható, hogy tavalyhoz képest csaknem

50 százalékkal emelkedett a kukorica ára,

és eközben több mint 10 százalékkal csök-

kent a sertés felvásárlási ára. A jelenlegi

árak mellett most az összes sertéstartó
veszteséget termel. Ném létezik olyan

hatékonyságjavító intézkedés, ami ezt a

kiesést képes volna kompenzálni, fogal-

mazott Olőh Endre,

A legégetőbb kérdés az, hogy mikor

történik végre érdemi változás a piaci

helyzetben. Csakhogy erre senkinek nincs

egzakt válasza. Így a MoSZ sertéstagoza-

tának tagjai arra a következtetésre jutot-

tak, hogy határozatlan időre túlélésre kell

berendezkedniük, Uniós se8ítséget nem

várhatu nk, err ől az Agr árminisztériu m he-

lyettes államtitkára tájékoztatatta őket az

ülésen. Az Európai Bizottság - annak elle-

nére, hogy volna rá lehetősége - egyelőre

nem tervez vá|ságkezelő intézkedéseket.

Az Agrárminisztérium eddigi intézke-

dései, az állatjóléti támogatás összegének

az emelése, a kifizetések előrehozása, az

új hitelkonstrukció bevezetése ugyancsak

nem elégségesek - ráadásul még semmi

nem jutott el be|őlük a termelőkhöz,
Az AM újabb intézkedéseket tervez,

csakhogy még hátravan, hogy érdemi

forrásokat rendeljenek hozzájuk, hogy va-

lóban érzékelhető legyen a hatásuk,

HOGYAN TOVÁBB?

Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Van-

nak, akiknek nem lesz más választásuk,

mint hogy felhagyjanak termeléssel. Miné|

tovább tart ez a piaci helyzet, és minél ké-

sőbb érkezik érdemi segitség, annál több

sertéstartó kerülhet ebbe a helyzetbe.

van, aki már most a rövid távú túlélésért
küzd, és áthidaló megoldásokkal próbálja

átvészelni ezt az időszakot, de van, aki

próbál előremenekülni.
Az ülésen megjelent sertéstartók szá-

mos javaslatot megfogalmaztak, részben

a rövid távú túlélés érdekében, részben

működési feltételeik hosszabb távú javí-

tására. Javaslatot tettek a hitelmoratórium

megh ossza bb ítósóro, va lamint egyértelmű

elvárásként megfogalmazták, hogy az

újonnan bevezetendő tómogltott hitelhez

kopcsolódó kedvezmények ne ,,de minimis"

minősüljenek tőmogatősnak, és hogy ezál-

tal mindenki számára elérhetőek legye-

nek, jelentette ki a főtanácsos.
Hosszú ideje megoldatlan probléma az
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ágazatban a termékpályán jellemző arány-

talan jövedelemosztozkodás. A fogyasztói

árak alakulása messze nem követi a terme-

lői árak csökkenését. A kereskedelmi szek-

tor árrésére gyakorlatilag nincs hatással a

termelői árak alakulása, mi több, az elmúlt

években jelentősen nőtt a kereskedelmi

szektor részesedése a fogyasztói árből, A

tisztességtelen forgalmazói mogatartósról

szóló törvényt felül kell vizsgőlni, csökkenteni

kell a termelők kiszolgáltatottságát.
A MOSZ már kidolgozott egy javaslat-

csomagot, amit megküldött az AM-nek. Ez

persze nem oldja meg a jelenlegi helyze-

tet, de megteremtheti az alapját az ágazat

kiegyensúlyozottabb jövőbeli működésé-

nek, szögezte le Oláh Endre.

A mostani piaci helyzetnél semmi sem

mutatja jobban, hogy milyen nagy szükség

volna egy, a jövedelemveszteséget lega-

lább részben kompenzáló mechanizmus-

ra. Magyarországon ezt a célt szolgálná a

krízisbiztosítósi Rendszer, azonban mind-

össze 22 sertéstartó csatlakozott hozzá,

Annak ellenére, hogy a cél jó, a feltétele-

ken - ahogy a résztvevők száma is mutatja

- sürgősen vóltoztatni kell.

Négy megyében még tart a PRRS-men-

tesítés, és még mindig sok leürített tele-

pet fel' kell tölteni. Ebben a helyzetben

nagobb döntési szobadsógot kellene adni

az érintett sertéstartóknak a betelepítés

határidejének meghatározásában, mond-

ta a főtanácsos.
Hosszú évek óta görgeti maga előtt az

ágaza| a húsminősítés problémőjót is. Még

mindig nincs egy transzparens, valós idejű

hozzáférést biztosító rendszer, ami lehe,

tővé tenné o termetők szómóra a minősítés

nyomon követését, és ami kizárná az eset-

leges visszaéléseket.
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Ugyanilyen, a hazai sertéshúspiacot -
és azon keresztül a termelők lehetőségeit
- befolyásoló tényező az importból érkező
fagyasztott h ús fogyaszthatósági idejének
a kérdése, tette hozzá a főtanácsos.

FEJLESZTÉSt DILEMMÁK

A 2019-es és a 2020-as évek eredményei
alapján számos sertéstartó pályázott
állattartó telepének a fejlesztésére. Több-
ségük mégis inkább kivár az elnyert pályá-
zatok végrehajtásával, sokan egyenesen a
támogatói okirat visszaadását fontolgat-
ják. Azok, akik az előremenekülés útját
választják és belefognak a fejlesztésbe,
azzal szembesültek, hogy az eredetileg
tervezett - és a támogatott - költségekhez
képest akár 50 százalékkal is megdrágult a

beruházás. A hatékonyabb, jobb technoló-
giával és genetikával üzemelő telepeknek
lényegesen jobb esélye van a túlélésre, így
azok számára, akik hosszú távon sertés-
tartással kilvánnak foglalkozni (annak el-
lenére, hogy most a túlélésért küzdenek),
gazdasági kényszert jelent a fejlesztések
végrehajtása. Meg kell teremteni az építés-
hez kapcsolódó többletköltségek elszómoló-
sónak a lehetőségét. A MOSZ javaslatot tett

rá, hogy a támogatói okiratban szereplő,
ÉnCV-atapú építési költségek megemel-
hetőek legyenek a kifizetési kérelem be-
nyúltásakor aktuá|is ÉtriCY-ben szereplő
költségek szintjére. Az Agrárminisztérium
támogatja felvetésünket, de csak a társ-
tárcákkal fo|ytatott egyeztetés után szü-
lethet döntés a kérdésben, fogalmazott
O|áh Endre.

A Közös Agrárpolitika első pilIére mos-
tohán bánik a sertéságazattal, ezért az Új

VP-ben ke|| találni olyan Iehetőségeket,
amikből az ágazat is profitálhat, Az állat-
tartó telepek fejlesztése mellett szükség
van a trágyakezelés, -feldolgozás és -fel-

használás (beIeértve a biogáz-előállítást)
támogatására. Emellett meg kelI terem-
teni a termelői feIdolgozás érdekeltségi
rendszerét, vagyis a termelői tulajdonú

feldolgozói kapacitások létrehozósónak a
tómogatósót prioritásként kell kezelni az
új VP kialakítása során. Az élelmiszeripari
fejlesztésre szánt támogatásokat olyan
cégekhez kell irányítani, amelyek vállalják,
hogy döntően magyar alapanyagot dol-
goznak fel.

Aki fejleszt, az hatékonyságot javít és
optimaIizál, vagyis a támogatások felté-
teléül szabott munkaerő-szintentartósi
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kötelezettsé7 egyáltalán nem támogatja az
e|érni kívánt célt. A MOSZ sertéstagozatá-
nak több tagja kizárólag a |étszámtartási
kötelezettség miatt nem pályázott állattar-
tó telep fejlesztésére. Érdemes volna azt
is mérlegeInie a döntéshozóknak, hogy
aki emiatt nem pályázik és ezért marad
le a piaci versenyben, az a még meglévő
dolgozóinak a jövőjét teszi kockára, hang-
sú|yozta a főtanácsos.

ú;nen K!HívAsoK

A nemzetközi piaci tendenciák azt veti:-

tik e|őre, hogy csak a leghatékonyabb, a

termelésüket modernizáló gazdaságok
tudnak talpon maradni. A következő támo-
gatási időszak megtervezésében ezt szem
előtt kell tartani, ehhez kell eszközöket
biztosítani a terme|őknek, Az elmúlt idő-
szakban az ellátási láncok sérülékenysége
rámutatott, hogy az élelmiszerellátás biz-
tonsága a jövő egyik kulcskérdése. Éppen
ezért a hazai sertéstartás megőrzése és
fejlesztése alapvető érdekünk. Az Agrármi-
nisztériumnak azonnal lépnie kell, ha nem
akarja, hogy tömeges bedőlés rázza meg
az ágazatot, mondta végezetül Oláh Endre.

H.Gy.
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