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Fogyasztói magatartás befolyásolása, 

magyar sertéshús  
Az Agrármarketing Centrum 

közreműködésével célunk a magyar termékek, 

így a magyar sertéshús iránti fogyasztói 

kereslet ösztönzése 

 

A kifejezetten a magyar sertéshús közösségi 

marketingtámogatásához kapcsolódó kampány 

indulás előtt áll – televízió és nyomtatott sajtó 
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Állategészségügyi mentesítési 

programok – Aujeszky-betegség 

• 2011. év első felében deklarálni kívánjuk 

Magyarország Aujeszky-betegségtől való 

mentességét 

• Ennek az intézkedésnek az 

eredményeképpen Magyarországra a már 

meglévőkön túl csak további külön 

garanciák teljesítése mellett kerülhet majd 

be élősertés 
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Állategészségügyi mentesítési 

programok - PRRS 
 

• 2011. január 1-jével elindítottuk 

Magyarország PRRS-mentesítési 

programját  

 

• A cél, hogy Magyarországon csak PRRS-

mentes állományokból származó állatokat 

lehessen tenyészteni, illetve hizlalni  
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 Állategészségügyi mentesítési  

  programok - PRRS   

    

  

 

• Megtörtént a kis létszámú és az eddig nem 

minősített állományok felmérése 

 

• Az állattartókkal egyeztetve kidolgozás alatt 

áll a részletes mentesítési program 
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Állategészségügyi mentesítési 

programok - PRRS 
 

A vérminták 2/3-ának kiértékelése 

alapján a fertőzöttség: 
• Nagy létszámú telepeknél: ~20-22%, 

• Kis létszámú telepeknél: ~8% körül 

várható 
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További, az ágazatot érintő aktuális 

események: orosz audit 

2011. április 25-től zajlik a VHT 
koordinálásával 

 

12 fő auditor érkezik hazánkba 

 

22 üzem, 3 állattartó telep auditálását 
végzik 
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ÁFA csökkentés 

A tárca folyamatosan napirenden tartja 

az élelmiszerek ÁFA-kulcs 

csökkentésének kérdését  

 

Jelenleg korábbi ÁFA-csökkentések 

tapasztalatainak elemzése zajlik a 

társminisztériumokkal együttműködve 



10 

Hatósági díjtételek, intézkedések 

A jelenlegi díjtétel rendszer aránytalan terhet ró a hazai 
vállalkozásokra 

A hatóság nagyrészt a hazai szereplők által fizetett díjakból 
fedezi az importellenőrzés költségét 

Emiatt egységesebb és arányosabb, a termelést szolgáló 
díjfizetési rendszer kialakítása szükséges az élelmiszerlánc 
szereplői között 

Fontos ugyanakkor, hogy a hatóság bevételi forrásainak további 
csökkentése súlyos működési zavarokhoz vezetne 

 

A fentiek figyelembe vételével megkezdődött a hatósági 
eljárásokért és vizsgálatokért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjak felülvizsgálata, első körben hatástanulmány elkészítésével 
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Hatósági díjtételek, intézkedések 

 

 

Folytatni kívánjuk a másodlagos 
élelmiszerellenőrzés gyakorlatát 

 

Az ellenőrzésekkel a korábbiaknál jóval 
hatékonyabban kiszűrhetőek a nem megfelelő 
termékek 
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Hatósági díjtételek, intézkedések 

A hatóság 2011. április 4. és 25. között az 
egész ország területén tavaszi kiemelt 
ellenőrzést végez 

 

Célterületek: a húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó termékek (sonkák, tojás), előállító 
létesítmények, élőállat-szállítás ellenőrzése 

 

Az élelmiszer-kiskereskedelmi egységek 
ellenőrzése 
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Takarmány problémakör 

Világszinten magas, és hektikusan 

ingadozó gabonapiaci árak 

 

Jelenleg az EU-ban tilos sertéseket 

egyes feldolgozott állati eredetű 

fehérjékkel (pl.: baromfi eredetű húsliszt) 

takarmányozni 
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Takarmány problémakör 
 

Mivel kiderült, hogy a sertés és a baromfi nem fogékony 
TSE-re, valószínű, hogy e két faj esetében ezt a 
tilalmat részben eltörlik  

 

Több tagállam is kezdeményezte ezt, és Magyarország 
is támogatja 

 

A jogalkotási folyamat időigényét figyelembe véve 
legkorábban 2012. júniusában kerülhet sor a tilalom 
eltörlésére 

 

Kibővül a felhasználható takarmányok köre, 
nagyobb mozgástér az állattartóknak  
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

 

 

 

 


