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A JUHTARTAS NEPESSEGMEGTARTO Es TAJVEDELMI
LEHETOSEGEI AZ ESZAK-MAGYARORSZAGI REGIOBAN
MARSELEK SANDOR

OSSZEFOGLALAS
Az eszak-magyarorszagi regiO a kOzeIrmilt tarsadalmi-gazdasagi valtozasai hatasara, hatranyos
helyzetbe kertilt a tersegben fokozott kOrnyezetszennyezes es nagyfoki:i munkanelkUlisegi rata
regisztralhati5. Kidon problema a szakkepzetlen munkaerd nagy aranya.
A nepesseg megtartasa erdekeben meg kell 15rizni a regidi jelleget es munkahelyeket is kell teremteni, A munkaigenyes mezogazdasagi kult&ak szerepenek novelesevel, a juhtartas Iehetosegeinek kihasznalasaval a regia goridjai reszben enyhithetOk lennenek.
A juhtartas gazdasagi jelentOseget persze rem szabad tUlbeosulni, fdleg a tajvedelmi szerep
betottesevel javithatna az itt eld emberek kOzerzetet, elosegithetne a falusl turizmus leheti5segeit.
Az eszaki rnegyek juhletszaimanak jelentos mintegy harornszorosra tOrtena — novelesevel
kozel 1000 ember reszere lehetne az allattartasban munkat biztositani, tovabba munkahelyeket
teremtenl a feldolgozoiparban. Ehhez a legeloteraletek, es a takarmanybazis adott.

SUMMARY
marselek, S.: POPULATION RETANING AND LANDSCAPE PROTECTION POSSIBILITIES OF
SHEEP BREEDING IN NORTHERN HUNGARY
North-eastern Hungary is in a disadvantageous situation after social and economic changes
affected the area in the previous years_ Pollution and unemployment are high and the work force is
low qualified_
In order to retain the population working places must be created and the cultural characteristics
of the region have to be taken into consideration_ Some of the problems of the area could be solved
by promoting crops with a high labor demand and sheep breeding.
The economic and financial outcome of sheep breeding is not to be exaggerated. It would be
better to state that sheep breeding will retain population through its landscape management value
and the attraction it represents for rural tourists.
If sheep stocks in northern cou nties were tripled jobs would be created for approximately 1,000
people in animal husbandry and additional jobs would arise in processing-related industries. Grazing grounds and forage bases for this are given_
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BEVEZETES ES IRODALMI ATTEKINTES
Magyarorszagon az Orsz6gos TerCiletfejlesztesi Koncepcia alapjan alakitot-tak ki a tervezesi statisztikai regiOkat. Az eszak-magyarorszagi regio az
egy*, egelmaradotkabb es iemaradasa az orszag t6bbi regiojahoz viszony[tva
felgyorsurt. Ebben a kOrzetben a juhtartas jelentos tartalekokkal bir, amit nem
nasznalunk ki.
Clete (1995) az Europaban terjed6 extenziv gazdalkodasi iranyzatrol
Ennek lenyege az Oko[Ogiai adottsagokhoz igazodo termelesi szerkezet, alacsonyabb raforditasok es viszonylag rnagas eleven munkaterme!ekenvseq.
Feher (1996a) a regionalis kutatasok es az it nen nyerheta ismeretek tontossagara mutat ra. Az osszegyujtOtt adatok nerkOlozhetetienek a megyei agrarstrategiak es a kis tersegi fejlesztesi programok keszitesekor,
Magda (1998) is jO1 kimunkalt tersegi programokat tart sziAsegesnek a videl( fejlesztesehez. Ezek a programok csak az ott elok bevonasaval lehetnek
eredmenyesek.
Faber (1997a) a fejlesztesi celok kezOtt megjekli a taladottsagokhoz igazedO versenykepes termelesi szerkezet kialakitasat, a kedvez6tlen adottsagu
terVetek alternativ taj es terhasznositasat.
POti es nitsal (1998) az eszak-magyarorszagi regiOban tart* legszembetOn6bbnek a gyepek kihasznalatlansagat. Ugy gondeljak, hogy celszerCi lenne
az eitszakov. ipartelepits c c# e k.%tAr% .N,Assrat.tx-k‘ ken.neszet 26ttstegicAc jobs
kihasznalasanoz. Az adottsagok alapjan tejtermelo juhaszatok kialakitasa is
indokelt lehet ebben a kOrzetbem
Kurucz (1997) ramutat, hogy kivanatos a juhaszat legalabb olyan szintre
fejlesztese i amely lehetave teszi gyepterUleteink hasznositasat, rendben tartasat es igy kihasznOatjuk a kedvezo ertekesitesi lehet6segeket. Kukovics es
mtsai (1'997a) szehnt a j- uhaszat n ennyisegi es minbsegi fepesztese elodazhatatian. Ennek nemcsak termeresi, hanem jerentOs szociologiai, munkahely teremt6 es tajvedelmi vonzataival is szamolnunk kell.
Horn (1998) elengednetetiennek es szUksegszerOnek tartja a kerOdzo fajok
(szarvasmarha, juh) tenyesztesenek fejleszteset. Termelesi kapacitasi lehet6sgeinknek ezekben az agazatokban ma csupan 30-35%-at hasznaliuk icL Feher 1997b) az eszaki regio spedalis helyzetet elemzi. Ogy iteli rneg, hogy e
varsagkOrzetekben a legelOteruleteket jelenti5sebb kerOdza allomanyn6velessef
sem lehet racionalisan hasznositani. Specialis Oszt6nz6 rendszer kialakitasat
tartja szOksegesnek. A kepzetien lakossag nagy aranya, es a human eroforrasok hianya jelentik ma tobb korzetben az agrarfejlesztes egyik alapveta akadalyAt,
Moin6r es Avor (1997) szerint a,legel6 hasznositasaban hazankra az
letszerOseg, valamint a genetikai kdpesseg es kornyezet diszharmOniaja jellemzo. Nyugat-EurOpaban a profitorientalt termeles jelenti az els6 fokozatot, a foglalkortatasi es k6rnyezethasznositOsi mOdozat a masodik stint es a k6rnyezetvedelmi, kOrnyezetnientesi juhtartas a harmadik valtozat.
A iuhletszam ielentOs nitYreset a Wiltvail ioratakkcniza szecz0c, ckukovics es
1997b; Mucci, 1997; Abayne 6s Berky, 1998;
mtsai, 1997a; Kukovics es
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Doti es mtsai, 1998) egyertelmuen javasoljak. Veress (1994) az ezredfordulOig
nOvekvi5 [egeloterOletekkel szamol, A legelok becslese szerint — ketmillio
anyajunnak es szaporulatanak fedezhetnek nyari takarmanyszOksegletet_ lgy a
juhtartasb61 mintegy 10.000 juhasz elhetne meg es a termekfeldolgozas meg
tovabbi munkahelyeket teremtene.
'allay es mtsai (1994) az allattenyesztes rom16 helyzetet elemzik. Jellemzo allati termekek minOsegenek stagnalasa, a biolOgiai alapok (allatfajtak es
hibridek) letszamanak csokkenese es termelOkepessegenek stagnalasa".
Kukovics (1993) a minoseg es ertekesithetbseg Osszeftiggeseit vizsgalta.
„A piacra termeles egyik alapveto feltetele a vevok igenyenek es szokasanak
illet6leg ezek valtozasanak ismerete". Kukovics es mtsai (1997a) reszletesen
megfogalmazzak a minosegi igenyeket. MegdObbento a kOktinbseg, amely a
viiag vezet6 fajtai es a hazal ailomany fenotipusos tavolsagaban mutatkozik.
Az elmaradas a napi sOlygyarapodasban 80-120%, a takarmany-ertekesOlesben 50-60%, a hasznosult szaporulatban pedig 150-200 0/o. A min6seg javitasat szorgalmazza Mucsi (1998) is. Lengyel es TOth (1998) felvetik a szakositas gondolatat is, mert szerintOk ez a juhtartas eredmenyessegenek zaloga.
Gyulai (1998) ZsemkO Janost, a Magyar Juhtenyeszto Szovetseg tenyesztesi
alernoket kerdezve arrol ir, !logy mindenkeppen szOkseg lenne egy allamilag
finanszirozott, minasitett kos-, zugkos csereakciOra,
Ha ezeket a lepeseket nem tesszuk rneg, kerdeses lehet a magyar juhaszat versenykepessege az EU csatlakozas utan.
Avor (1998) szerint politikal dOntest igenylO es al[ami penz bevonasat
szUksegesse tevO intervericiOs alapok szuksegesek. „Atmeneti idi5szakra van
szAseg, amelyben az allam biztositja a jovedelmet, a genetikai potencialt, a
tulajdon vedelmet". Csete (1995) az egeszseges elelmiszer, es az egeszseges
kornyezet mellett ervel. „A fenntarthat6 agrarfejli5des lenyege a gazdasagi nOvekedes, a terrneszeti er6forrasok es a kOrnyezetszennyezes kozotti harrnonizalas, amely az emberi letezes j6v6beni elemi feltetele". A juntartas belefllik
ebbe a koncepci6ba, Fekete (1993) Ugy latja, hogy. egy-egy orszag fejlett es
fejletlenebb regi6i kozott a gazdasagi kOlOrbsegek fesz[t6 tarsadalm, szocialis
problemakat okozhatnak, Ezt enyhitheti az allattenyesztesben, juhtartasban
fogialkortatott emberek szamanak nOveiese. Meisel es Mohacsi (1997) az EU
elkepzelesekkel asszhangba hozhato regi6fejlesztesi strategist fogalmaznak
meg:
„Az EU agrarstruktOrtja az Ona[16 tulajdoni egzisztenciavai rendelkezO
gazdasagi egysegekre epOL Ezert ott a nyugati agrarfejlOdesben kurcsszerepet
jatsz6 csaladi gazdasagokat tart*, ha nem is kizarolagos, de kivaratos triodellnek. Masfeloi az EU agrarpolitikaja azt celozza, hogy elegseges szam0 gazdalkod6 maradjon a mezeigazdasagban es a kOrnyezetet, a taj Wet es a falusi
tarsadalom 6sszetart6 szOvetet is megOrizze. Akarhogy is alakuljon a keFzos
agrarpolitika, a fenti szemporitokhoz igazodni kepes agrarszerkezet illesztheta
az EU-ba.
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,juhtartas lehetdsegeinek, nepessegmegtart6 esLalysleirni•szerepenek
megitelese a hazai szakirodalomban korant sen mondhato egysegesnek. Hak6zW vannak, a#cik termelesi, vannak akik fogialkortatasi
zay
es kOrnyezetvedelnii szerepet helyezik eloterbe. A letszamndive[esben minden
szerzo egyetet A szakirodalomban megfogalmazott megallapitasok rendszerszemlelet6, mezogazdasagi fejlOdesUnket es ELI csatlakozasunkat is figyelembevevO attekintesere es az elkepzelesek szintetizalasara tOrekedtem. igy leneWye vaiik a juhszektor egymasra hatd folyarnatainak kavetese es a strategiai
celok megfogaimazasa a jeleniegi Osszetett es eHentmondasos helyzetben.
A vizsgalt rendszer bonyolultsaga meghaladja a pusztan statisztikai adatokkal jelremezheto es leirhatO szintet, ezert mas tudomanyagak (szociolOgia,
politolOgia) megkOzelitesj lehetosegeit is felhasznaltam az informaciak feldorgozasa soran,
:Statisztikai szempontb61 elsc5dlegesen az egyszen] leir6 statisztikai modszerek segitsegevel kivantam adatszeruen is alatamasztani az elemzesekben
bemutatott folyamatokat. Dolgozatombart a KSH es a 4uh Termektanacs statisztikai adatsoraira tarnaszkodtam. Az OsszegyOjtOtt es feldolgozott adatok
szarnszenli osszeffIggeseit tabrazatokban osszegeztem es KOvetkezteteseket
vontam fe. Munkarn arapvetto celjakent a juhtartas jelen es jOvitibeni rehetasegeinek bemutatasat tartorm., egy kivalaszti:At i fre‘cventei ter cat az szaYmagyarorszagi regi6 reszletesebb elemzeset elvegezve.
A juhtartas kulfoidi, foleg EU-befi szerepenek vizsgalata tovabbi kUvetkeztetesek levonasara adna lehet6seget, ez azonban meghaladja jelen dolgozat
kereteit.

EREDMENYEK ES ERTEKELES
A jelen/egi helyzet betnutatasa
A kOrzet a Cserhat hegyseg nyugati peremvideketot a Tisza vOrgyaig
s Borsod-1 ba3)-Zemplen megyeket, az orszag termeszeti taja az Eszaki-kOzephegyseg nagy tajat (a BOrzsOny kivetelevel), a
hevesi homokhatsagot, a 1-. 1eves-borsodi arteret, a Taktakoz es a BodrogkOz leis
tajaikat fogialja magaba. Terulete 13,430 km L , az orszag terUletenek 144%-a,
Iakossaga az orszag lakossaganak 12,7%-a.
A terOlet valtozatos geoldigiai felepitettsegill es asvanyi nyersanyagokban
gazdag. A kazephomersekiet az orszagos atiagnai valarnivel alacsonyabb es a
tavasz kezdete, a delebbi tajakhoz viszonyitva, 2-3 hetet kesik. A csapadek evi
rnennyisege a magasabb szinteken es a hegyvidekek peremen is az orszagos
atlag fOlOtt van. A kbrzet tarajai uralkodO a barns erdei talaj, a talajerazi6
rnerteke es pusztitasa jerentos. A Flamm megye az orszag GOP-jenek rnintegy
9%-at adja, ami teruleti es lakossagi reszesedesehez kepest alacsony.
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A regio sokoldal0 agrargazdasag[ lehetOsegekkel bir. A deli, AlfOldhoz tartoz6 teruleteken a btha es kukoricatermesztes lehetOsege adott, a hegylabfelszinek a tOrtenelmi borvidekek hordozoi, a dombsagi terUleteken a gOrnblcstermeles, erdo- es vadgazdalkodas mOvelheto magas szinten. A terseg jelentos
idegenforgalmi potenciallal rendelkezik,
Lzak-Magyarorszag gazdasagi kOrzeteinek csoportoSitasat az 1. abrri
mutation-1 be Feher (1996b) nyornan.
A terkep szerinti potencialis es regionalis valsag kbrzetekben jelentos legeloteruletek talalhatok, melyeket nem hasznositanak.
ebra: Gazdasagi kdrzetek csoportositasa
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Fig. 1.: Grouping of economic districts
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North Hungary

Az eszak-magyarorszagi regie a kOzelmOlt tarsadalmi-gazdasagi valtozasai
hatasara hatranyos helyzetbe kerOlt. A tersegben fokozott kOrnyezetszennyezest es magas munkahelkoligi ratat regisztralhatunk. kCulen problerna a szakkepzetlen munkaero magas aranya, ezert alapkerdes az aktiv munkaero kepzettsegi szintjenek emelese.
Az elmErlt evekben jelentOs szamban szOntek meg mezogazdasagi es ipari
munkahelyek es robbanasszeruen not a munkanelkOliseg. A munkalehetosegek hianya az aktiv kereseket ingazasra kenyszeriti, amit a 2. abran mutatunk
be. A vizsgre haromr megyeben a naponta frigazO aktfv- keresok ar6nya atfagban 35 1 4%, mfg a 19 rnegye ttlaga 28,4%9
A kialakult kedvezetlen tendenci6k a nepesseg elvandorlasat CtsztOnzik,
ami a falvak tonkremenetelet i a taj elvadulasat, a kultOrtaj jelleg megszuneset
eredmenyezheti.
A nepesseg megtartasa erdekeben meg kell oriznunk a regi6 kulturtk jelleget es munkahelyeket is kell teremtenank. A niunkaigenyes mezogazdasagi
kulturak szerepenek novelesevel, a juhtartas lehetosegeinek kihasznalasaval a
regio gondjai reszben enyhithetOk lennenek.
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2. abra: A naponta ingazo aktiv kerestik aranya megyenkent (%)

Fig. 2.: The ratio of commutino active wage-earner's in the 19 counties of Hungary (%)

A rtunkanetkinseg aLakk..11asat az 1_ tabfAzat mutatja.
1. tabiOzat
A munkarielkOliseg olakuiasa

Megye.(1)
Borsocf-AbaCij-Zempleri
Heves
Nograd
Forras K51-1(2)

_ 1996 _
57 400
17 300
15 500

1990/1996 %
611
587
304

LinernWayrnerf rates
ountA1), source- Central Office of Statistics (COS)(2)

A rnezbgazdas6gi ternneles es az allatalion-16ny szak-J'agyaiorszagon
saXlos cirasztikusan vtisszaesett. Dombvideki teriAeteinkrbi szinte teljeser eitant
a puh 8s szerepet serirm seen vette at.
Az allatietszam csbkkenese nagyarary0 volt es koiorOsen jecseikkent az
anyajullok %tsZarna, A regio elmaradasa az OrSZ9 ttpbt) teruiete)V51 az utabbi
idoben ezen a teren is felgyorsult.
A valtozasok azert is sajnalatosak, rnert a minasegi juhterrnekek a Oaco'iwir joti eikOcesltbetok. Az aliataiiomanynak, elsosorban a juhoknak konnoly szerepe iehet a gyepek kuitUrallapotanak fenntartasaban, A iegeltetes megakadaryozza a csecieK fehtveset, a $egelo tOnkrernenetelet. A luhok a legelo novenyei
kozott valogatnak, igy a novenyallomany Osszetetel6t is befoiyasoljak. A juhokkal ttirtent• legeltetes hatasara titirn6tt, &acsony nO),ts6 novenyekbOl all{5 gyepszonyeg alakul ki. A legeitetes intenzitasanak meghataroz6savar elkeralhetjak a
tul vagy alul legeitetest, Az airlyajuh gornany valtoz sat a 2. tabf6zatban mutatom be
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2. tabiazat
Az anyajuhletszam alakulasa (n)
1986.
Megye(1)
129 985
Borsod-Abadj-Zemplen
36 537
Neves
24 736
NOT-ad
Forrs: KSH, Juh Termektanacs(2)

1991.
111 779
33 818
24 980

199$.
87 897
25 321
17 657_

1995.
70 046
16 121
12 926

1996.
66 200
14 772
11 801

Number of ewes
county(1), source: COS, Sheep Product Councii(2)

Az adatok azt rnutatjak, hogy az anyajuhaflomany 10 ev alatt mintegy felere csOkkent. KE.flanosen elesen jelentkezik a juhtartak szarnanak csbkkenese az
1991. es 1993. kozOtti evekben (3. tablazat).
3. tablazat
A juhtartOlc szama
Megye(1)
Borsod-Aba6j-Z
Heyes
NOgrad
sszesen(2)
Forrs - Juh Terrnktanacs(3)

•

1991.
1 601
1 046
824
3 471

1993
434
160
163
757

.

Number of sheep-keepers
county(1), total(2), source: Sheep Product Council(3)

Ugy gondolom a mezogazdasagban es az allattartasban fogialkortatott
nepesseg ilyen mervO csokkenese ilyen rOvici [65 alatt nem kivanatos.
CelszerCi lenne figyelmUnket a mezOgazdasag nnegCljuini kepes nyersanyagaira
forditani, Habsburg Otto (1997) szerint: „jobb lenne, ha politikusaink i gazdasagi
szakertOink es tudOsaink az bjratermelede nyersanyagok problemajara, szelesebb kor0 felhasznarasara koncentralnanak_ Es minden rnegtennenek azert,
hogy amikor iit az igazsag Oraja ez a pillanat feltartOztathatatianul kozeleg
— meg elegendo parasztot talaljanak, hogy hasznat vegyek a jovo hatalmas
enetbsege'inek".
Magyarorszagon a juhtenyesztes fejlesztesere — felisrnerve a juh szerepet — tbrtentek es napjainkban is tOrtennek kiserietek, de sajnos ezek a fejlesztesi koncepciOk keves sikerrel jartak. Az agrarollO nemzetkozi Osszevetesben is peldatian mertek6 nyilasa, a beruhazasi tamogatasok jelentos visszaesese a juhaszatok fejlesztesetlehetetlenne tette. A tamogatasok csOkkerese
es egyeb tenyezok inditottak el azokat a folyamatokat, melyek saran a szervezeti formal( megvaltortak.

A idivok6p kiaiakitasa
A juh a vegyes profilU magangazdasagok allata lett, annak Minden eiOnyevel es hatrany6val.
az a)ornanyok szetforgacsolOdtak es ezek a
A Paigzerinek fell of
valtoZ6sok a termeles volurnenet es minoseget is negativan erintik. A letszamcsbkkenes azert is sajnalatos, mert a terseg jelentas ki near hasznalt gyepter0letekkel rendelkezik (4. tabiazat)
4. tablazat

A itstdierwet meiaosztkes%
(1000 hektar)
Megye(1)
Borsod-Abalij-Zemplen
Heves
NOgrad
Forras: KSH(7)

•sszesen(2)
702,3
377,1
257,4

Szantii(3)
274,8
162,3
86,9

Gyep(4)
134,9
42,9
37,7

Erdo(5)
174,6
112,2
104,4

Egyeb(6)
118,0
59,7
28,4

usage of ignd (1995) (1000 hectors)
cdunty(1), total(2), arable Iand(3), grass(4), forest,(5) other(6), source: Central Office of Statistics
(COS)( 7)

Az adatok szerint 0,43 anyajuh jut egy hektar gyepteruletre. Minimalisan
Ilekthcon,Kint 2 anyAubot szamolva a baron megye gyepter(ifete 431.000
anyajuh ellatasara !One kepes a jelenlegi 93 ezer helyett. Ha az egyeb aliatallomany gyepszOksegletet leszam[tjuk, a jelenlegi juhretszam 3-4 szeresre nOvelese igy is realis elkepzeles.
A regii5 93.000 kOrali anyaletszernabal kiinduiva 95%-os ellesi es 120%-os
baranyozasj arany, valamint 5%-os elhullas eseten, ha 20%-os anyaallornany
potAst es korai terryesztesbevetelt tervezunk a letszamn6veles lehetOsegei
kerekftve az 5. tabiazat szerint alakulhatnak.
5. tabiazat
A letszarronOveles terve (n)

megnOvea
EveX
FelnevelhetO kosrldrany
anyaretszarn(2)
jerkeb a rany(3)
(I)
93
000
------1908.
52 851
83 803
1909.
154 760
81 144
128 666
237 611
2000.
172 606
108 851
2001.
318 755
I
—
2002.'
427 606
—
ElectCk a klv.ant leetszarnotk 5';
sw M bec..0.esk6)

Import vasarlas
anyapOtlasra(4)
30 000
30 000

—

plan for number increase
years(I), increased ewe() number of yourig rams ewe iamb to grow(3), number of imported
ewes(4)- x requ i red numbef reached(5), own calculations(6)
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A szamitas a teljes jerkeallomany utanpOtlasra es letszarnnOvelesre
felhasznalasat es 2 evben 30-30 ezer import jerketokly() vasarlast iranyoz
elo.
A retszarrnOveles lehetsges valtozatanal, hogy illeszkedjen az orszagos
koncepolOhoz, Kukovics es rntsai (1997b) Altai javasolt taMogatasi igenyeket
vetterr figyelembe. Ezek a kOVetkezaic
- az anyaallornany 20%-at kitevri pOtiasra beallitott hazai elOallitasO jerke
eseten 3.600 Ftiegyed vissza nem teritendo tamogatas;
— import jerketoklyii be011itasa eseten 15.000 Ftiegyed vissza nem tertendo tamogatas 15,000 Ftiegyed kedvezmenyes hitel;
— novendek utonevelibbe kerUlt jerkek nevelese esetn 4.000 Ft egyed,
anyanak torteno beallitasa utan 6.000 Ftiegyed, Osszesen 10,000 Ftiegyed
vissza nem ter- Renck) tamogats.
Je(en(eg teny-dszierke albrnarryrrave?ds cete beeitesa' tar 46,7},elhetO
tamogatas, ha a felteteleknek megfelel:
— termelesellenOrzes alatt mile tenyeszetnel, vaiamint import eseten 8.000
Ftijerke,
— szaporito tenyeszetnel 6.000 Ftijerke.
Az Osszesitett tamogatasi es hiteligenyt a 6, tablazat mutatja.
6. tablazat

Osszes
Hazai ekoalli#asu jerke
anya potlasra(2)
n
fvfrd Ft
18 600
0,067
1998
30 952
0,111
1999
47 522
0.171
2000
63 755
0,230
2001
sszes forrasigeny(5)
0,579
Sat szamiths(6)
vek
(1)

tamogatas es hiteligeny

Import jerke toklyo
hitel(3)
tamogatas
ri
Mrd Ft
0,45
0,45
0 000
0,45
0.45
0 000

0,9

0,9

NOvenclek nevelabe keriDit
beallitas tamogatas(4)
Mra' ri
31 760
0,318
52 851
0,529
81 144
0,811
108 851
1,088
2,746

Total support and credit demand
years(1) domestic-grown ewe lambs number billion HUF(2) imported ewe yearling number support,
credit billion HUF(3), young sheep in graver support number billion FILIF(4) total resource demand(5), own calculations(5)

Ez a fejlesztes evi atlagban 1,056 Mrd Ft tamogatast ig6nyeine, a 4 ev alatt
4,225 Mrd Ft tamogatas es 0,9 Mrd Ft kedyezmeny es bite! felbaszna,lbsarB
keriiihetne lgy mintegy 1000 Crj munkahely johetne letre es tovabbi foglalkortatasra kerulhetne sor a feldolgozOiparban, A megnoveli kosbarany ertekesites, a 4 ev alatt Osszesen 435.435 baranyt jelent, 20 kg-0 barannyal szamolva 8.708,7 t ertekesites es mintegy 4,572 milliard Ft arbevetel erhet6 el a teijes
idOszakra. (A selejt anyak erteket nem szamolva.)
A tery feltetelezi az ureen all6 epthetekben kialakitandO juh bazisgazciasagokat aliami vagy onkormanyzati iranyitassal es szerveZessel, ami tovabbi,
de elhanyagolhato nagysagmndill forrasbevonast kivar. A vallalkozasok sikeres
inditasanoz az ertekesltest, felvasarlast szervezO, szaktanacsot, szolgaltataso-
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kat nyjjto integratori szervezetek letrehozasa, vagy a jelenieg rn(ikOdok megen5sitese kivanatoS_ A szervezesben reszt vehetnenek a regia munkanelkaii
agar szakembere[. Abayne es Berky (1998) szerint a PM 1997, evi kOltsegvetese (34/1997. (11 . 26) Korm. rendelet) szamos olyan celt megnevez, melynek
keretebe a juhtartas felkarolasa is beleferne. Ez a tannogatas csak tOrecieke
ezeknek a palyazottal felnasznalhat6 penzeszkOzoknek. A letszamnOvelest
felhasznalhatnank rhinosegi fejlesztesre, hiszen kommersz juhallornanyunk, az
FU fajtakhoz kepest, az EUROP mintositesben rnintegy ket kategOriavar elmarad. Minosegi import allornany es kivalto brOkito kepesseg6 kosok hasznaiata
ezen a helyzeten javithat.
A javasoltak megvalitsitasa lehetove tenne piackepes terrnekek ertekesitest es a juh export lehetbsegek, kontingensek kinasznalasat. A hazai tersegfejlesztesi tervek, az U teralethasznosftasi politikajaval harmonizalva, a gyepteruletek nOvekedesev& szamoinak (Erdeiyi es Szlics, 1998). Hasznaljuk ki a
juhtartasban nttivekVi5 lehetosegeinket!
KOVETKEZTETESEK
Megjegyzendo, hogy a piacgazdasag viszonyai nem mindig kedveznek az
ernlitett ceiokrak, (a befektetett take viszonylag lassu megterthese, kockazat,
alacscimi ovedeimezitsg ermatt. a M\t..2,ftssze ti .))-)-1, v6Bb es
ennek ervenyesite9e korlatozott. Az allam celtudatos, elorelato es szabalyz6
tevekehysege heik0 1 a juhaszatok megfelelb fejlesztese rnegitelesem szerint
nem valosithatb meg.
A juhtartas gazdasagi jerentOseget persze nem szabad tijibecsulni. Ugy
gondoiorn faleg a Oivedelrni szerep bettiltesevel javithatja az itt 6115 emberek
kbzerzetet, nCivelheti a fa[usi turizmus lehetbsegeit, Kapcsolodnat hozza a 16tartas is, hiszen Nernetorszagban bevalt es milkodik ez az eduiesi forma.
Az eszaki megyek juhletszamanak jelentos mintegy haromszorosra tortend — novelesevei kozel 1000 ember reszere biztosithatnank munkat az allattartasban es tovabbi munkahelyeket teremthetnenk a feldolgozoiparban, idegenforgalomban. Emhez a iegekiterUletek, takarmanybazisok adottak. Elorelepist )0enlene, ba z orszagos keizmunkaprogram palyazati leheidisegeibe bekerulne a kdirnyezetveddo juhtartas, illetve az bnkormanyzatok is forditananak
erre penzt. Celszer0 lenne jitoi mukbditi integratori szervezetek kialakitasa, illetve
megerositese.
Kukovics es mtsai (1997b) kbrnyezetvedelmi juhtartasra 7.000 Ftianya/6v
t6bblettamogatast javasoltak az araptamogatason felUI, Ez Magyarorszagon
mintegy 250.000 ha gyepterCiletet erintene, 250,000 anyajuh tartasat tenne
lehetove es 1,75 milliard Ftiev koltsegger jarna. Ennek jelentes reszet az eszaki
tersegben lehetne felhasznalni, igy megelalegezve a jOv5 koltseges
tairehabilitacidis programjait.
A juh napjaink a rnagangazdasagokba kerUlt, igy ezek fejlesztese, a mezogazdasagi mac arivaltalkozdk szaraArkek. t -4Nekcedkse s Larkts tS%72e fOgg. Sajnos a regioban kicsi a va[lalkozo kedv. A meztogazdasagban es a juh-
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tartasban elerhetO viszoriylag alacsony egy fore juta brutte Avedelem az egyeni
magangazdasagok stabilizalOdasat, fejiadeset hatrditatja, ennek eredmenyekepp az indulO vallalkozok eibizonytalanodnak. A vaalkozOk indulasat anyagi
tarnogatassai kedvezmenyes hitellei inforniaci6 nyiljtassal i integralassal es
szervezAssel is - a fenntarthatio gazdalkodasnak megfelela struktOraban clOnteshozainknak az eddigieknel jobban kellene segiteni.
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