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Az MSTSz éS A VHT jöVőbeni 
felAdATAi, STrATégiAi céljAi

Az MSTSZ a hazai sertésállomány 93,6 %-át kont-
rollálja, ami jelenleg 205.000 kocát és évi 4.400.000 
hízót jelent. 23 dolgozónk van, akik közül 16 mun-
katársunk partnereinket látogató területi felelős. 
Fő feladataink a tenyészkoca állatjóléti támoga-
tás (2016-tól) valamint sertés állatjóléti támogatás 
(2019-től) koordinálása, igazolások kiadása, telepi 
mérések, krotália forgalmazás, tenyészállat jelö-
lés. Mindezek mellett vállalt feladataink az ága-
zati adatok gyűjtése (NAIK, AKI, AM), szakmai 
képzések és programok szervezése, szakmai tájé-
koztató anyagok készítése (pl. ASP, járványvédel-
mi kiadványok).

Megújuló VHT
Az MSTSZ 2019. január 1-jével belépett a VHT-
ba. 2019. május 22-én a VHT küldött-közgyűlése 
döntött a megújulásról, az új Alapszabály lehetővé 
teszi a közvetett tagságot, vagyis az MSTSZ tagok 
automatikusan VHT tagokká váltak. Tárgyalások 
kezdődtek a Hússzövetség és a Húscéh vezetőségei 
között a megújult VHT-hoz való csatlakozásról, egy 
húsipari szakmai szervezet formájában.
Mindezzel az volt a cél, hogy a VHT működését 
erős ágazati szakmai szervezetek biztosítsák.
A VHT közvetlen tagjai a szakmai szervezetek, 
azoknak tagsága automatikusan közvetett tagsági 
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viszonyban áll a VHT-val. Az új szervezet előnye, 
hogy megszűnik az ágazati párhuzamosság, csak 
egy helyen kell tagdíjat fizetni. Ráadásul hatékony 
munkaszervezettel és hatékony működéssel bizto-
sítja a teljes ágazati lefedettséget.

A KMS Védjegy MegújíTáSA

Kezdeményeztük az Agrárminisztériumnál a KMS 
Védjegy átadását az MSTSZ részére. Célunk a 
KMS megújítása, „Kiváló Magyar Sertéshús” 
védjegyként való használata, mely csakis a 
Magyarországon született, felnevelt és levágott, 
darabolt és készítményként értékesített termékek-
re vonatkozhasson. A megújuló KMS-ben a részvé-
tel a sertéstartók részéről önkéntes.
A KMS Védjegy népszerűsítésére a KMS program-
ban résztvevő sertéstartóknak egységnyi összeget 
kell befizetniük minden levágott sertés után egy 
marketing alapba, melynek felhasználásáról a ser-
téstartók döntenek. Az alap célja, a hazai fogyasz-
tóknál népszerűsíteni a KMS termékeket, amitől 
keresletnövekedésre számítunk. A keresletnöveke-
désnek köszönhetően a KMS programban résztve-
vő sertéstartók a piaci árnál magasabban tudják 
értékesíteni a sertéseiket.
2018-ban (KSH) 171.668 tonna sertéshúst impor-
táltunk, 99 Mrd Ft értékben, ez a mennyiség 
2.000.000 db élő sertésnek felel meg Célunk az 
import sertéshús mennyiségének csökkentése, 
ezzel párhuzamosan a hazai termelés ésfogyasztás 

A 2019-es OMÉK keretein belül megtartott konferencia előadásaiból köz-
lünk kivonatokat az MSTSZ hozzájárulásával.

1. táblázat

Partnerek száma Telephelyek száma Tagok száma

2016. március 24 18 10

2017. szeptember 1381 1541 912

2019. szeptember 1711 1928 1171
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növelése. Jó példát nyújt erre Ausztria, ahol az 
AMA védjegy keretében az osztrák Sertéstartók 
levágott sertésenként 0,75 Eurót fizetnek be, de 
15-18 Euróval magasabb áron tudják értékesíte-
ni állataikat! Átlagosan 0,16 Euró/hasított kilo-
gramm a felár az AMA Védjegynek köszönhetően.

HúSMinőSíTéS

Magyarországon 225 sertés vágóhíd működik, ezek 
közül 44 vágóhídon történik minősítés. Ennek oka, 
hogy ahol a vágóhídi kapacitás éves átlagban nem 
éri el a heti 200 db vágósertést, nem kötelező a 
minősítés. A minősítést négy minősítő szervezet vég-
zi, 56 minősítővel. A vágóállatok minősítését végző 
szervezetnek elméletileg egyformán függetlennek 
kell lennie úgyaz állattartótól, mint a vágóhídtól. 
Magyarországon a húsminősítőket a vágóhidak fize-
tik, így ők függő viszonyban vannak a vágóhidakkal, 
miközben az  állattartónak semmiféle kontrolljuk 
nincs a húsminősítők tevékenységére.
Hazánkban a vágósertések jelentős részét élő 
árban fizetik ki, független attól, hogy utána minő-
sítik-e.
A vágóhidak többsége a minősítőknek havi átalány-
díjat fizet, függetlenül attól, hogy mennyi sertést 
minősítenek. Ez átszámolva azt jelenti, hogy egy 
sertésre 20 – 200 Ft jut. Célunk az „S” minőségi 
osztály arányának növelése 50 % fölé.
El szeretnénk érni, hogy minden levágott sertést 
minősítés alapján fizessenek ki a gazdának. A 
minősítő szervezet legyen független a vágóhídtól és 
az állattartótól egyaránt. Ezt akkor lehet megten-
ni, ha a minősítés költségét a vágóhíd és az állat-
tartó egyenlő arányban fizeti, és egyenlő arányban 
kontrollálja. Ebben is jó példát nyújt Ausztria, ahol 
60 db/hét vágóhíditeljesítménytől kötelező már a 
minősítés, 0,6 euróért, melyet 50-50 %-ban fizet a 
vágóhíd, illetve a sertéstartó, és minden levágott 
sertést minősítés alapján fizetnek a gazdának.

A stratégiai cél a felelős állattartói magatartás 
kialakítása, fejlesztése az alábbiak révén:
• Sertéstelepi Minősítő Rendszer (SMR),
• Sertéstartó telepek járványvédelmi besorolása,
• „A sertéstelepi járványvédelem” kézikönyv kiadása,
• járványvédelmi szaktanácsadás,
• hatóságok kérésére járványvédelmi ellenőrzés.

A kiemelt járványvédelmi helyzetre tekintettel kez-
deményeztük az Agrárminisztériumnál pályázat 
kiírását sertéstelepek részére hullaégetők beszer-
zésére.

STrATégiAi cél

Versenyképes, átlátható, a kor kihívásainak meg-
felelni tudó, jövedelmező sertéságazat fejlesztése
az ágazat szereplőivel közösen, közös célok mentén!

HORVÁTH ISTVÁN
MSTSZ -, VHT ELNÖK

FITOS GÁBOR
MSTSZ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

OMÉK, BUDAPEST, 2019. SZEPTEMBER 27.

2. táblázat

Minőségi osztály Százalék

S 39,00%

E 48,80%

U 8,50%

R 0,57%

O 0,09%

P 0,02%

M1,M2,V 3,02%
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járVányVédeleM 2020: SerTéSTelepi 
MinőSíTő rendSzer (SMr)

diSznóól VAgy SerTéSTelep

Nem a méret a lényeg! Maga a járványvédelem az, 
ami a kettőt megkülönbözteti. A járványvédelem 
azon megelőző intézkedések összessége, amelyek-
kel csökkenthető a fertőző állatbetegségek behur-
colásának kockázata a sertéstelepre (külső jár-
ványvédelem) és a telepen belüli terjedése (belső 
járványvédelem). 
Mindazon eljárások összessége, melyek megakadá-
lyozzák a kórokozók behurcolását (kitettség, sebez-
hetőség), de akár a kihurcolását (másokra veszé-
lyesség) is.

járVányVédelMi zónáK

Fekete-szürke zóna határa
Higiéniai zsilip (fertőtlenítő pont)
Járművek
Személyek
Eszközök, anyagok

Szürke-fehér zóna határa
Higiéniai zsilip (fertőtlenítő pont)
Járművek
Személyek
Eszközök, anyagok
Fekete zóna
Irodák
Parkolók (gépjármű, kerékpár)

Szürke zóna
Élőállat-rakodó
Takarmánysilók
Takarmánykeverő
Hullagyűjtő
Trágyatároló
Szalmatároló

Fehér zóna
Állatok
Istállók

pOTenciáliS ferTőzéSi fOrráSOK 
•  élő állatok érintkezése (sertés-sertés, vaddisznó-

sertés),
• fertőzött sperma,
• ember által terjesztett betegségek,

• cipő, ruházat,
•  kéz, orrváladék, köpet (pl. influenza, 

szalmonellózis),
• járművek,
• eszközök,
• víz, takarmány, alomanyag,
• trágya,
• ételmaradék,
• szél (csak kísérletben bizonyított; pl. PRRS: 9,8 km)
•  madarak (H1N1), rágcsálók (leptospirózis), kóbor 

kutya, kóbor macska (Aujeszky-betegség), rova-
rok, vaddisznó (ASP).

A járVányVédeleM AlApjAi

-  elkülönítés (zónák, munkafolyamatok, állatok, 
eszközök, dolgozók), higiéniai kapuk (fizikai aka-
dály, kézmosás-fertőtlenítés, ruhalábbeli csere 
vagy mosás-fertőtlenítés);

-  takarítás (száraz tisztítás; előmosás-áztatás; tisz-
títószeres mosás, magasnyomású mosás, szárí-
tás);

-  fertőtlenítés (permetezés/habosítás, ködösítés, 
szárítás).

Ha fertőzés nem jut be, nem tud megtelepedni. 
Izolálni kell a potenciális fertőző forrást a nem fer-
tőzött állatoktól.

cél:
-  Megbetegedést okozó ágensek ne tudjanak a ser-

tésekben megtelepedni.
-  Ne terjedjen egyik épületből (légtérből) a másikba 

(belső járványvédelem).
-  Ha az egyik telep fertőzött, ne jusson át a fertő-

zés a másik telepre (külső járványvédelem).

KülSő járVányVédeleM 
•  Környezet (telep elhelyezkedése, közeli sertéstar-

tók, azok állategészségügyi státusza),
•  Élőállat-szállítás (mosott-fertőtlenített, mikor 

szállított sertést, hol rakodik),
•  Karanténozás (3 km, teljesen elkülönül a műkö-

dése),
•  Látogatók (hatósági személyek, tanácsadók, kül-

sős karbantartók, stb.),
•  Takarmány-, ivóvízellátás (takarmányszállítók, 

honnan, mikor, hová)
• Trágyatárolás, -kezelés,
• Spermaellátás,
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•  Állatgyógyászati készítmények beszerzése, táro-
lása, felhasználása,

•  Hullakezelés (hullagyűjtés, -tárolás, szállítás/
ártalmatlanítás),

• Rovar-, rágcsálóirtás,
•  Alom és más növényi anyagok (ASP megelőzésé-

ben kiemelt jelentőségű!)

belSő járVányVédeleM

•  Állatcsoportok elkülönítése (fertőtlenítő pontok 
telepen belül),

•  All in - all out (különböző korcsoportok 
férőhelykapacitása),

•  Munkafolyamatok (kezelések, áttelepítések szer-
vezése, ütemezése),

• Dolgozók mozgása,
• Eszközök mozgatása.

HelySzíneK SzerinT:
-  koca- és kanszállás (termékenyítés, istállóhigiénia, 

vakcinázások, kezelések),
-   fiaztató (koca előkészítése fialásra, fiaztatás-

segítségnyújtás, dajkásítás, kezelések, választás),
-  malacnevelő (almok keveredése választáskor, vak-

cinázások),
-  hízóistálló (vakcinázások, szállítások, visszama-

radt állatok).

SerTéSTelepi MinőSíTő rendSzer 
(SMr)

céljA:
•  Egységes, előre meghirdetett szempontok sze-

rinti, független, a hatóság által is elfogadott 
állategészségügyi auditrendszer bevezetése 
Magyarországon.

•  Európai (pl. dán) rendszerek adaptálása a magyar 
viszonyokhoz.

•  Járványvédelmi képesség és állategészségügyi 
státusz egy rendszerben.

• Összehasonlíthatók legyenek a sertéstelepek.
•  A minősítés a sertéstermékpálya szereplői részé-

re elérhető legyen.
•  A minősítést követően szakmai segítségnyújtás a 

javító intézkedések végrehajtásához.
•  Sikeres bevezetést követően a VHT-vel együtt-

működve a minősítő rendszer kiterjesztése a ter-
mékpálya többi szereplőjére (élő-állatszállítók; 
takarmányszállítók; vágóhidak, egyéb szereplők).

járVányVédelMi MinőSíTéS

•  A „Sertéstelepi járványvédelem” kézikönyv kiadá-
sa, eljuttatása az MSTSZ tagokhoz.

•  A kézikönyv előírásai alapján helyszíni auditok 
végrehajtása.

•  Az auditot követően a telep minősítése, beleértve 
a sebezhetőségét és veszélyességét is.

•  Minősítés eredményének publikálása (GDPR 
betartásával).

•  Szakmai támogatás a javító intézkedések beve-
zetésére.

•  Középtávú elképzelés, hogy a VHT-n keresztül 
valamennyi magyarországi sertéstelepre kiter-
jesztésre kerüljön a minősítő rendszer és ezzel a 
felelős állattartókat megvédjük, támogassuk.

állATegéSzSégügyi STáTuSz 
A fertőző betegségektől mentességek és azokkal 
terheltségek adják meg az adott telep státuszát. A 
jogszabályok által meghatározott fertőző betegsé-
geken (bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző 
állatbetegségek) túl meghatároztuk a jelentős gaz-
dasági kárt okozó fertőző betegségeket.

Bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző 
betegségek:
ASP, KSP, Aujeszky-betegség, SVD
PRRS
Fertőző sertésbénulás
(L. hyos/tarassovi, L. pomona) 

Jelentős gazdasági kárt okozó fertőző 
betegségek:
Enzootiás pneumonia (M. hyopneumoniae)
Pleuropneumonia (A. pleuropneumoniae)
Torzító orrgyulladás (dnt termelő P. multocida)
Sertésdizentéria (B. hyodysentheriae)
Rühösség (Sarcoptes scabiei var suis)
Tetvesség Haematopinus suis
Salmonellosis (Salmonella spp.)
Trichinellózis (Trichinella spp.)

A jelentős gazdasági kárt okozó betegségek kap-
csán meghatározásra kerül a mentesség deklarálá-
sához szükséges minősítő és ellenőrző vizsgálatok 
rendje. Az állattartó ez alapján tudja kérni e beteg-
ségek vonatkozásában a mentesség igazolását. Így 
összehasonlítható lesz a különböző állományok 
állategészségügyi státusza.
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Az SMr HASznA

•  Hatékony, magasszintű termelés csak magas 
állategészségügyi státusszal rendelkező sertés-
állománnyal lehetséges. Az objektív minősítés 
segítséget nyújt a telepi menedzsmentnek a gaz-
daságos termeléshez.

•  A termékpálya szereplőinek segíthet a megfelelő 
partnerek kiválasztásában.

•  Segítheti a sertéságazatot sújtó ASP világjárvány 
magyarországi megelőzését, leküzdését.

•  A felelős állattartói magatartás erősítését szol-
gálhatja.

DR. NEMES IMRE SZAKMAI IGAZGATÓ
MAGYARORSZÁGI SERTÉSTENYÉSZTŐK 

ÉS SERTÉSTARTÓK SZÖVETSÉGE

Az AfriKAi SerTéSpeSTiS (ASp) OKOzTA 
HúSipAri KOcKázATOKról reáliSAn

ASp KrOnOlógiA

Oroszország a Kaukázusban 2007-ben jelentette be 
az első ASP fertőzést. A betegség 2 év alatt eljutott 
a szentpétervári régióig (2000 km). Az ASP 2014-
ben jelent meg először az EU-ban, a balti államok-
ban és Lengyelországban. Oroszország azonnal az 
egész EU-ra vonatkozóan kereskedelmet korlátozó 
intézkedéseket léptetett életbe. 2013-ban 40 millió 
euró körül volt az orosz sertéshúsexportunk, ezt 
veszítettük el. (12-13%-a teljes exportnak). Más, 
harmadik országok csak az érintett országokra 
vonatkozóan vezettek be exportkorlátozást. Az 
EU-ban a belga és a csehországi eset egyedi, mert 
a fertőzés egyébként 5 év alatt haladt max. 7-800 
km-t. (A térképek a Department for Environment, 
Food and Rural Affairs UK jelentéseiből származ-
nak)

A MAgyAr ASp bejelenTéS KöVeTKezMényei

2018 áprilisában került bejelentésre az első fertőzött vaddisznó Magyarországon. Ennek következtében a 
harmadik országok exportkorlátozást vezettek be.
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AMiKOr KínA TüSSzenT…
2018. augusztus 3-án Kína bejelentette, hogy az 
ország északkeleti részén ASP vírussal fertő-
zött sertéseket találtak. Másfél év alatt gyakor-
latilag az egész országban elterjedt a betegség. 
Konzervatív becslések szerint is az állomány 40%-
a vált, illetve válik az ASP áldozatává. Ennek nyo-
mán a kínai importigény drasztikusan megemelke-
dett. AZ EU kínai exportja júliusig meghaladta az 
1,1 millió tonnát, ami 45%-os növekedést jelent.
Az EU-ban a hazai termelésből származó vágó-
sertés heti termelői ára félsertésre vonatkoztat-
va (EUR/100kg). A 6. hét és a 37. hét árai között 
a különbség +41%, január és augusztus között a 
növekedés mértéke 33%.

A MAgyAr HúSipAr jöVedelMezőSégi 
prObléMái

Az élősertés áprilisi árrobbanását rendkívül lassan 
követi a fogyasztói árak változása. A tőkehús ese-
tében látunk előbb elmozdulást. Augusztusban a 
rövidkaraj 9%-kal, a sertéscomb 13%-kal került töb-
be az üzletekben, mint 2018 decemberében. A hús-
készítmények esetében kritikus a helyzet, mivel a 
KSH által megfigyelt kategóriák fogyasztói árának 
növekedése augusztusig átlagosan 4%. A magyar 
húsiparban 2019 augusztusáig keletkezett fedezet-
hiány 10 milliárdos nagyságrendű. Okok:
-  A kiskereskedelmi partnerek hagyományos ellen-

állása. (Egymásra várás klasszikus esete.)
-  Bizonyos nyugat-európai eredetű, a kínai piacon 

kevésbé értékes húsrészek likvidálása a magyar 
piacra. (Bár erősödő, de továbbra is gyenge 
fogyasztói patriotizmus.)

- Húsipari cégek gyenge érdekérvényesítő képessége.
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leHeT ez Még HúSipAri SzeMpOnTból 
rOSSzAbb?
Igen, ha:
- Az alapanyag árnövekedése tovább folytatódik.
-  Ha továbbra sem sikerül a növekvő önköltségeket 

elismertetni az árakban. (nem is beszélve arról, 
hogy a húsipar önköltségstruktúrájában megha-
tározó másik tétel, a munkaerő-költség is 10%-
ot meghaladó mértékben növekedett az idén. Az 
energia, csomagolóanyag stb. önköltsége szintén 
emelkedett.)

-  Ha a kiskereskedelmi láncok helyet adnak nyu-
gati „készletlikvidációs” eredetű termékek irreális 
áron akciózására.

Nagy szükség lenne ebben a helyzetben a társa-
dalmi felelősségvállalásra a kereskedelmi szerep-
lők részéről, amely egyúttal személyes felelősség is.
Felmerül a gazdasági partner nehézségeivel szem-
beni empátia szükségessége is.

A jelen HelyzeT KöVeTKezMényei:
-  Mind több húsipari vállalkozás válik tartósan 

veszteségessé.
-  Vágásszám csökkentés, fizetési határidő be nem 

tartása, a termelőkkel fennálló szerződések kon-
dícióinak módosítására tett kísérlet - klasszikus 
válsághelyzetre utaló jelzések.

-  Csődhullám, a vállalkozások számának csökkené-
se, kapacitásszűkülés.

-  A sertéstenyésztésre is jelentős mértékben nega-
tív hatás.

VálASzOK A prObléMA MegOldáSáHOz:
-  Az önköltségek elismerése az ipari átadási árak-

ban és beépítése a fogyasztói árakba.
-  Az import önkéntes eszközökkel csökkentése a 

kiskereskedelemben.
-  A magyar eredetű húsok illetve húskészítmények 

jelölése, promóciója.

leHeT ez Még HúSipAri SzeMpOnTból 
rOSSzAbb? 
Igen, ha nem sikerül a házi sertés állományt meg-
óvni a fertőzéstől.

leHeTSégeS KöVeTKezMényeK:
- Az állatlétszám csökkenése, alapanyaghiány.
- További külpiacvesztés lehetősége.

-  A regionalizációs megoldás alkalmazási lehetősé-
gének minimalizálódása. Önkéntes forgalomkor-
látozási lehetőségek alkalmazása egyes nyugat- 
európai kereskedelmi partnerek részéről a terme-
lői szervezetek nyomására.

- Fogyasztói bizalom csökkenése.
-  Csődhullám; a sertéstenyésztő és húsipari vállal-

kozások számának csökkenése, a termelési kapa-
citások időszakos beszűkülése.

- Fájdalmas konszolidáció.
-  Azonnali és drasztikus méretű vaddisznó állo-

mányritkítás. Ehhez minden lehetséges humán és 
technikai erőforrás felhasználása.

-  Az állategészségügyi feltételeket be nem tartó 
gazdaságok tevékenységének azonnali felszámo-
lása, mérettől függetlenül. Csak a feltételek meg-
léte esetén engedélyezhető ezek működése.

- A kártérítési rendszer gyors, biztos működtetése.
-  Az ágazati szereplők folyamatos „oktatása” 

annak érdekében, hogy tegyenek meg mindent a 
vírus bekerülése ellen az állományba.

TeendőK, HOgy elKerüljüK 
A Még rOSSzAbbAT:

A helyzet nem rózsás, de vannak, akikért érde-
mes mindent megtennünk annak érdekében, hogy 
a magyar sertéságazat és annak meghatározó sze-
replője, a magyar húsipar ebben a nehéz helyzet-
ben is talpon maradjon.

ÉDER TAMÁS
MAGYAR HÚSIPAROSOK SZÖVETSÉGE

(A PREZENTÁCIÓ AZ AKI, A KSH, A BIZOTTSÁG 
ÉS A DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, 

FOOD AND RURAL AFFAIRS UK ANYAGAINAK 
FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT.)


