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A vágósertés termékpályát érintő 

nemzeti agrártámogatások 

• 2011-ben agrár- és 

vidékfejlesztési támogatásokra 

összesen 591 milliárd forint áll 

rendelkezésre, 128 milliárd 

forinttal, azaz 28 %-kal több a 

tavalyinál 
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A vágósertés termékpályát érintő 

nemzeti agrártámogatások 

• Az EU-társfinanszírozással működő támogatások 

összege 205 milliárd forint, amely 53%-os 

növekedés a tavalyihoz képest 

• A Kormány prioritásként biztosította az európai 

uniós források lehívásához szükséges programok 

hazai társfinanszírozási összegét is  
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A vágósertés termékpályát érintő nemzeti 

agrártámogatások 

 

 
• A nemzeti agrártámogatások 10 milliárd forinttal 52 

milliárdról 62 milliárd forintra nőttek 

• A fenti összegből több jogcímen is részesedik a 

sertéságazat 

• 45 milliárd forint van biztosítva a különböző, 

állattenyésztéshez kapcsolódó nemzeti támogatási 

jogcímekre  

 

 



6 

A vágósertés termékpályát érintő 

nemzeti agrártámogatások 

• A március 29-től hatályos jogszabályok szerint az 
állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási 
költségeinek támogatására 2,5 milliárd Ft a tervezet 
keret. 

• A támogatás kifizetését az MVH a 2010. évben 
benyújtott és keretkimerülés miatt elutasított 
kérelmek esetében már teljesítette. A 2011. évben 
2010. évre benyújtott és a 2011. évi kérelmek 
feldolgozása folyamatosan történik.   
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A vágósertés termékpályát érintő 

nemzeti agrártámogatások 

• Az állatbetegségek megelőzésével és leküzdésével 
kapcsolatos támogatásokra 7,035 milliárd Ft-ot 
biztosítunk, melyből 5 milliárd 685 millió Ft a 
sertéstámogatás  

• Az MVH megkezdte a 2010. évben keretkimerülés 
miatt elutasított kérelmek szerinti támogatások 
kifizetését, a 2011-ben a 2010. és 2011. évre 
benyújtott kérelmek feldolgozását pedig 
folyamatosan végzi 
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A vágósertés termékpályát érintő 

nemzeti agrártámogatások 

• A sertéságazatban igénybe vehető állatjóléti 
támogatásokra, 2011-re az EU által notifikált 
legnagyobb összeget, 6 milliárd forintot biztosítottunk  
 

• A 2010. évi támogatási igények fedezésére szolgál  
 

• A támogatás kifizetése befejeződött, az MVH 2011. 
március 31-vel átutalta a teljes támogatási összeget a 
termelők részére.  
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Takarmány problémakör 
 

• Jelenleg az EU-ban tilos a sertéseket egyes 

feldolgozott állati eredetű fehérjékkel (pl.: 

baromfi eredetű húsliszt) takarmányozni  

 

•A II. TSE Ütemtervben szerepel a tilalom 

felülvizsgálata, a tagállamok többsége támogatta, 

Magyarország prioritásként jelölte meg 
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Takarmány problémakör 
 

• 2011 áprilisában a keresztetetés sertés és baromfi 
esetében való engedélyezéséről szóló tervezet 
megvitatásra került az Élelmiszerlánc és 
Állategészségügyi Állandó Bizottságának ülésén  
 

• A jogalkotási folyamat időigényét figyelembe véve 
legkorábban 2012-ben kerülhet sor a tilalom 
enyhítésére 
 

• Kibővülne a felhasználható takarmányok köre, 
nagyobb lenne mozgástér az állattartóknak, kedvező 
gazdasági  hatással járna az ipari szereplők számára 
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Állategészségügyi mentesítési 

programok – KSP vaddisznókban 

• 2007 január 22-e (első eset) óta összesen 268 eset 

vaddisznóban  

• Nógrád megye:120 eset 

• Pest megye: 148 eset 

• Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye: 0 eset  

• Utolsó eset: 2009 október 30. (Pest megye) 
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Állategészségügyi mentesítési 

programok – KSP vaddisznókban 

• 2010. november 4.: Nemzeti Sertéspestis Szakértői 

Csoport javaslata:  

Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében a korlátozó 

intézkedések feloldása a 2010/11-es vadászati évet 

követően, amennyiben a járványügyi helyzet továbbra is 

kedvezően alakul.  
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Járványügyi helyzet: 

• Nógrád megyében az utolsó eset több, mint 2 éve volt (2009. 

febr. 23.) 

• Házisertésben pozitív eset nem volt  

• A vaddisznókban a szeropozitivitás szignifikánsan csökkent a 

2010/2011-es vadászati évben. 

• Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében pozitív eset nem 

volt és a szeropozitivitás nagyon alacsony. (ennek egy része is 

keresztreakcióval magyarázható) 

 

Állategészségügyi mentesítési 

programok – KSP vaddisznókban 
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Állategészségügyi mentesítési 

programok – KSP vaddisznókban 

• Európai Bizottságnál kezdeményeztük a vonatkozó, az 

egyes tagállamokban előforduló klasszikus sertéspestissel 

kapcsolatos járványügyi  intézkedésekről szóló 

2008/855/EK bizottsági határozat módosítását:  

•  Járványügyi adatok megküldése március 18-án 

•  Előadás a SCOFCAH április 4-i ülésén 

•  Módosító határozat-tervezetet a tagállamok a SCOFCAH  

 május 17-i ülésén egyöntetűen megszavazták   

•  Hatályba lépés várhatóan 1-2 hónapon belül 
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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 

 

• Kidolgozásra került 

a mentesítési program,  

melyet egyeztetésre kerül 

a sertéstenyésztő szervezetekkel  
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Állategészségügyi mentesítési 

programok - PRRS 
 

Az eddig nem minősített állományokban 

a fertőzöttség: 

• Nagy létszámú telepeken: 47,04% 

• Kis létszámú telepeken: 10,39% 
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Állatjólét 

• A Tanács 120/2008/EK irányelve a sertések védelmére 

vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról 

 

• 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági 

haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól (II. 

melléklet) 

 

• 2013. január 1. – minden gazdaságban! 
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Kasztráció 

2010. december – nyilatkozat: 

 • 2012. január 1-től érzéstelenítéssel végzik 

 • 2018. január 1-től nem végzik 

 

Önkéntes alapon! 

 

 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 

 

 

 

 


