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Támogatási lehetőségek 2013-ban
• Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%)
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatás
• MFB kamattámogatott hitelek 30-40 Mrd Ft
• Banki finanszírozási lehetőség további 30-40 Mrd Ft
• SAPS 400 Mrd Ft → 66 ezer Ft/ha (2012-ben 59 eFt)

• Általános nemzeti támogatások: 61 Mrd Ft
• Folyó évi kiadások és jövedelem-támogatások: 49 Mrd Ft
–
–
–
–
–

148-as rendelet alapján → 7,8 Mrd Ft (2012 1,4 Mrd)
Állati hulla elszállítás → 2,9 Mrd Ft (2012 0,6 Mrd Ft)
Törzskönyvezés, teljesítmény-vizsgálat → 0,81 Mrd Ft
Sertéságazat fejlesztése 2,6 Mrd Ft + állatjóléti (10 Mrd Ft)
Egyéb állattenyésztési keret → 3,0 Mrd Ft

Tej-, és marhahús ágazat
támogatási lehetőségei 2013-ban
• Tejágazati támogatások (összesen 13-17 Ft/kg)
– igyál tejet program 1,5 Mrd Ft (+20%) kb. 200 e gyermeknek
– top up 3 Ft/kg (tejkvótával rendelkezőknek)
– tej top up 2012-ben 5,8 Ft/kg (4+0,6+1+0,2)
– különleges tejtámogatás (13 Mrd Ft → 9,5 Ft/kg)
– tej állatjóléti támogatás (30-35 eFt/tehén → 4 Ft/kg)

• Húsmarha támogatások (top up + szerkezet átal.)
– anyatehén (39,6 + 50 eFt)
– hízóbika (19,5 + 22 eFt)
– extenzifikációs (7,3 + 17 eFt)

Kérődző szerkezet-átalakítási
támogatás módosulásai
8/2013. (II.28.) VM rendelet
Kifizetés április-májusban várható
Képzés: minden évben kötelező (50 eFt)
Foglalkoztatás: állategységgel arányosan
megfizetett járulék alapján számolható el
• Beruházás: tenyészállat beállítás, felújítás is
• Kötelezettség módosítási határidő: március 15.
• Kötelezettség teljesítéséről nyilatkozatot
(K2012) MVH-nak március 18-ig kellett postázni
•
•
•
•

Módosult a 59/2008-as nitrát-rendelet
Ha mélyalmos tartás során, valamint az extenzív
legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein
képződött trágya, illetve a karámföld közvetlenül
termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem
szükséges abban az esetben, ha a trágya
felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes
szálláshelyen legalább 6 hónapig biztosított.
Az alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy
ne történjen kijuttatás az e rendelet előírásai szerint
tiltott vagy trágyázásra nem alkalmas időszakban.

Forrás: KSH
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Gazdasági szervezet

Egyéni gazdaság

7

Húsmarha piaci helyzet, kilátások
Belső piac gyenge (selejt tehén a meghatározó)
2 év alatt a marhavágások száma 20%-kal csökkent
A bikavágások száma közel felére csökkent
Felvásárlási árak 10-15%-kal mérséklődtek
Kisebb, de továbbra is meghatározó a török
kereslet (2012-ben 60 ezer szm)
• Egyéb piaci lehetőségek (arab országok, Izrael, RUS,

•
•
•
•
•

BEL, KAZ, UZB, A, SLO, HR, ALB)

• Állategészségügyi (pl. Schmallenberg vírus) és
kereskedelmi (vám) kockázatok, korlátok
• Kedvező támogatási kilátások (KAP 2014-2020)

Tejpiac helyzete, kilátások
• Éves tejtermelés 1,6 Mt (kvóta 1,9 Mt)
• Belföldi értékesítés 8 százalékkal emelkedett
(import UHT tej visszaszorulása)
• Nyerstej export a termelés 10-15%-ka, kedvező
kilátások (Románia, Horvátország)
• Tejtermékek importja értékben nem csökken
• Belföldi tej árak 90-95 Ft/kg (kettős nyomás alatt a
feldolgozók)
• Tej Terméktanács éves irányára 90 Ft/kg
• Kvóta eltörlésével élesedő verseny lesz 2015-től
• A magyar tejtermelők esélyei nem rosszak
• Támogatások 2014-ig fennmaradnak (10-15 Ft/kg)

Tenyészállat kiállítások 2013.
• XX. Alföldi Állattenyésztési Napok
– április 26-28.

• XX. Baranyai Gazdanapok
– augusztus 9-11.

• XXII. Farmer Expo – Debrecen
– augusztus 17-20.

• VII. Kaposvári Állattenyésztési Napok
– augusztus 30 – szeptember 1.

• 76. OMÉK
– szeptember 18-22.

Változott az MFB forgóeszköz hitel
• Tenyészállat vásárláshoz felhasználható
• Szarvasmarha termeltető vállalkozásoknak is
(max 500 millió Ft)
• Mezőgazdasági hitel kiváltására felhasználható
• Türelmi idő 3 év (1 év helyett)
• Futamidő 6 év (3 év helyett)
• 50% (max 4%) kamattámogatás
• A hitel várható mértéke 3,5-4,5%
• 2013. december 31-ig köthető ilyen hitel

Földtörvény MÁSz álláspont/javaslatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spekulatív célú földvásárlás megakadályozása
Mindenkit megelőző prioritás az állattenyésztőknek
Erősítse az ágazatot és javítsa a jövedelmezőségét
A meglévőkre kell elsősorban alapozni a fejlesztést
(termelési-, és birtokszerkezet)
1000 ha 15-40 foglalkoztatott
Egy munkahelyet teremt: 20-25 tejelő tehén, 40-50
húsmarha / koca, 300 anyajuh és szaporulata, 4-5 ló
2 ha többlet takarmánytermő terület / állategység
Föld minőség (AK) és művelési ágak beszámítása (2ha szántó
= 5 ha legelő)
Engedélyezési hatóság szakmaisága legyen garantált
20 km-es termelési zóna kiterjesztése állattenyésztésnél

