
Gazdálkodási modul 

 

Gazdaságtudományi ismeretek III. 

EU ismeretek 

 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc 

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc 



Az állati termékek piacszabályozása az 

Európai Unióban 

147.lecke 



Az agrárium termelési szerkezete, szabályozás 

alá vont ágazatai 

     Az elmúlt évtizedekben több mint 1,5 millió mezőgazdasági birtok 
(farm) szüntette be működését a Közösség területén, ez több mint 2 
millió felszabaduló dolgozót érintett. A tendencia folytatódik, de már 
kisebb ütemben, a szabályozásnak, és a célszerű vidékfejlesztési 
politikának megfelelően. A változás a birtoknagyság növekedése és 
a specializált termelés felé tolódott el. A felszabadult munkaerő a 
városok felé irányult, ahol gondként jelentkezett a munkanélküliek 
számának növekedésében, de komoly problémaként fenyegetett a 
mezőgazdasági termelés szempontjából hátrányos helyzetű 
régiók elnéptelenedése, s az ezzel együtt járó vidéki környezet 
elhanyagolása is. A kialakított támogatásokkal biztosították, hogy a 
meglévő farmgazdaságok életképesek legyenek, így népesség 
megtartó erejük fokozódjon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      A Közösség tagországai között is nagy eltérést mutat a mezőgazdaság kialakult 
birtok szerkezete. A déli országokban a 4-7 ha-os kisbirtok az uralkodó 
(Görögországban, Olaszországban, Portugáliában), s itt elsősorban a 
munkaintenzívebb gyümölcs és zöldségtermelés dominál. Északon az átlagos birtok 
nagysága eléri a 70 ha-t is (Egyesült Királyságban), és itt főként a nagyüzemi 
növénytermelésre és állattenyésztésre koncentrálnak, melyek kevesebb munkaerőt 
igényelnek. A kisebb birtoknagyság velejáró jellemzője, hogy a munkaerő többsége 
nem teljes munkaidőben, hanem idényjelleggel kisegítőként dolgozik a gazdaságban, 
ez főleg a farmer családtagjaira vonatkozik. A birtok nagyság megoszlásából 
következik a termelékenység országonkénti változása is. Míg az Egyesült 
Királyságban 100 ha-ra 3 főteljes munkaidős dolgozó jut, addig pl. Görögországban 
22 fő, az EU átlaga 7 főkörül mozog. Tendenciaként figyelhető meg a gazdasági és 
technikai fejlődéssel párhuzamosan a gazdaságok szakosodása, specializálódása. 
A szakosodás lényege egy-két növénykultúra, egy-egy állatfaj vagy állati termék 
előállítása, melynél a teljes körű gépesítéssel és a biológiai alapok jobb 
kihasználásával a termelés hatékonysága fokozható. Az EU közös agrárpolitikája 
elsősorban azokra az ágazatokra terjed ki, amelyek mennyiségüknél, illetve 
jelentőségüknél fogva eldönthetik a farmgazdaságok jövedelmezőségét, 
működőképességét, valamint a környezetvédelmi célokat is szolgálnak. A 
szabályozott agrárpiac megteremtését és fenntartását, az említett elemek 
működtetéséhez szükséges, komplex agrárstatisztikai és információs rendszer 
segíti. 



Állattenyésztés 

     Az Unió mezőgazdasági területének közel felét közvetlenül az állattenyésztés 
érdekében hasznosítják takarmánynövények vetésterületeként, vagy állandó legelő 
és kaszáló formájában. A gabonatermelésnek is ötven százaléka takarmányozásra 
kerül. Ezek mellett még az élelmiszeriparban feldolgozott termények 
melléktermékei is visszakerülnek az ágazatba szintén takarmányozásra. A 
mezőgazdaság termelési értékéből 50 % feletti értéket az állattenyésztés állít elő. 
A tejtermelőtehenek száma igen jelentősen csökkent az elmúlt tizenöt évben, 
ugyanakkor növekedett a húshasznosítású szarvasmarha állomány száma. Az egy 
tehénre jutó éves tejtermelés az okszerű, tudományos eredmények 
alkalmazásának köszönhetően rendkívül látványosan emelkedett. Különösen 
kiválóak az eredmények a magas tejtermelési hagyományokkal, kiváló természeti 
adottságokkal rendelkező északi országokban. A megtermelt tej közel 95 %-a 
feldolgozásra, míg a fennmaradó rész saját fogyasztásra, felhasználásra vagy helyi 
értékesítésre kerül. Az Unió második a világon a marha- és borjúhús 
előállításában, Kína után második sertéshústermelésben is. 



Szabályozás alá vont ágazatok az 

állattenyésztésben 
    A szabályozás célja a többlettermelés megakadályozása, valamint a 

környezetvédelmi célok biztosítása. Szabályozás területei: 

-    tejpiacnál: cél a tejmennyiség és a termelők jövedelmének szinten 
tartása. 

-    marhahús és borjúhúsnál: feladat az állatsűrűségi mutatók 
betartása. 

-    juh- és kecskehúsnál: juhhús-felesleg eltávolítása a piacról. 

-    sertéshúsnál: un. „könnyűpiacszabályozású” termékek csoportjába 
tarozik, ez azt jelenti, hogy nincsenek olyan erős piaci 
beavatkozások, mint az előző ágazatokban. 

- baromfiágazatnál: a támogatások célja a kínálatnak a kereslethez 
való igazítása.  

     Méztermelés szabályozása az első időszakban csak a termelt méz 
minőségére vonatkozott. Mivel ebből a termékből az EU behozatalra 
szorul, ezért később a támogatott termékek közé  

     emelték a mézet. 



Tej és tejtermékek, marha- és borjúhús közöspiaci 

szabályozása, az állatvédelem 

     A tej romlandó termék, tárolása még feldolgozott állapotban is drága, intervenciós 

felvásárlása, magántárolása kockázatos, ezért az EU mindent elkövet a túltermelés 

megakadályozására. Szigorú rendtartást és mennyiségi szabályozást („kemény 

szabályozást”) alkalmaz ezen a területen. Az Unió tagállamaiban egységes és 

kötelezőérvényűszabályozás működik. A termelőkre közvetlenül csak a kvóta 

rendszer vonatkozik. Az intervenció és a különféle támogatások közvetlenül a 

tejfeldolgozókat érintik, s ezen keresztül közvetve a termelőket is. 

      Az EU tejpiaci szabályozása a tejre, és az elsődlegesen feldolgozott tejtermékekre - 

vaj, soványtejpor és a sajtfélékre - terjed ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     A szabályozás eszközei: 

-    árszabályozás (intervenciós ár) 

-    belpiaci intézkedések (intervenciós felvásárlás és magántárolási 
támogatás) 

-    tejtermékek belsőfelhasználásának támogatása 

-    kvótaszabályozás 

-    közvetlen jövedelem kiegészítő támogatások (ún. prémiumok) 

-    külkereskedelem szabályozása (export- és importengedélyezés, 
harmadik országba irányuló kivitel támogatása és importvámok 
alkalmazása). 

     Árrendszer : A piaci beavatkozások a tej két főalkotó elemére, a 
zsírt képviselő vajra, illetve a fehérjét képviselő sovány tejporra 
terjednek ki. A termelők jövedelmezőségének fenntartására három 
intézményes árat alkalmaztak. Az első a 3,7 %-os zsírtartalmú tej 
irányára, melyet 2004 évtől eltöröltek, a második a vaj-, harmadik a 
sovány tejpor intervenciós árára vonatkozik. 



     Tej kvóta rendszer 

      Meghatározza országos és termelői szinten a megtermelhető tej mennyiségét. A korábban korlátlan 
mennyiségre szóló árgarancia és intervenció jelentős mennyiségű, eladhatatlan vaj- és 
tejporkészletek felhalmozódását idézte elő. A kvóta rendszer bevezetése azt jelenti, hogy a kvótán 
belül értékesített tej és abból készült tejtermékek piaci zavarainak költségeit az EU vállalja, addig 
kvótán felüli mennyiség által okozott költségek a termelőket terhelik. Kvóta mennyiségeket 
határoznak meg a tagországokra, melyet maga a tagország oszt szét a termelők között 
(Magyarországra megállapított kvóta: 1 947 280 tonna). A kvótaév eltér a gazdasági évtől, április 1-
től március 31-ig tart. A rendszer kétféle kvótát határoz meg: 

  - feldolgozói kvóta: a megtermelt tejet feldolgozóknak adják el 

  - közvetlen értékesítési kvóta: a termelőáltal közvetlenül a fogyasztó felé értékesített  
 mennyiség  

 A kvótán felül termelt tej után büntetőilletéket kell fizetni, kivéve, ha ez nem jelenik meg az 
értékesítésben (saját felhasználásra kerül). A termelők között kialakult a tejkvóta piaca, ahol adni-
venni, illetve bérelni lehet a kvótákat. 

       

 Magántárolási támogatás jár a vaj, a soványtejpor és a sajtok meghatározott időszak alatti tárolása 
esetén. Ebben az esetben a termék a tároló tulajdonában marad. 

       

 Intervenciós felvásárlás a vajra és a sovány tejporra vonatkozik. A korábbi állandó intervenciós 
felvásárlást felváltotta a pályázati rendszer. A felvásárlás megkezdéséhez a piaci árnak a 
megállapított intervenciós ár 92 %-a alatt kell lenni, két egymást követő héten keresztül.  



     Külpiaci szabályozás: az export, import engedélyeket a 
nyilvántartás érdekében kell beszerezni. Az EU a behozatalt 
importvámokkal védi, az exportot támogatásokkal (export 
visszatérítéssel) segíti. 

     Közvetlen támogatások 2005-től: a csökkenő ártámogatás 
(irányár) miatt ettől az időponttól a gazdák jövedelmének fenntartása 
érdekében az EU közvetlen támogatásokat vezet be. E támogatást 
a tejkvótával rendelkező gazdálkodók igényelhetik. 

     Derogáció (eltérés a rendelettől) Magyarország – egyedüliként – 
derogációt kapott a 2,8 százalékos zsírtartalmú fogyasztói tej 
belföldi kiskereskedelmi forgalmazására a csatlakozást követő első 
öt évben. 

     Marha- és borjúhús közöspiaci szabályozása: Egyes 
támogatások csak azoknak járnak, akiknél az állománysűrűségi 
mutató nem haladja meg a takarmánytermőterületre eső 
hektáronkénti 1,8 nagyállat egységet (NE). 



        Közvetlen jövedelem kiegészítő támogatások: Kedvezményezettje az állat tartója, a termelő. A 
minimális támogatási létszám, melyet a tagország állapíthat meg, nem lehet több 3 db tehénnél. 
Támogatás csak a húsmarha fajták, vagy annak keresztezéséből származó tehenek után jár, melyek 
szaporulatát is hústermelés céljára tartják. A támogatás nagysága előre meghatározott összeg €-ban, 
tehenenként, évente. A termelőnek eleget kell tenni a 6 hónapos birtokon tartási kötelezettségnek is. 

       Speciális húsmarha támogatás Az a termelő, aki gazdaságában 9 hónapnál idősebb hímivarú 
szarvasmarhát tart, speciális húsmarha támogatásra lehet jogosult. A támogatásnak van regionális 
(országos) felsőállatlétszám határa. 

       A speciális húsmarha támogatás: 

  - egyszer jár minden 9 hónapos kort meghaladott bika élettartama alatt 

  - kétszer jár minden tinó élettartama alatt: 

   - először 9 hónapos kor elérésekor 

   - másodszor 21 hónapos kor elérésekor. 

       Vágási támogatásban részesülnek azok a gazdák, akik az EU területén működő vágóhidra, vagy EU-n 
kívülre exportálnak élővágómarhát. 

       Szezonalítást csökkentő támogatás célja, hogy a legelőről egyszerre lekerülő, illetve a hizlaldákból egy 
időben kikerülő állatok vágását időben szórtabbá tegye. 

       Extenzifikációs kifizetés célja az extenzív (külterjes) állattartás ösztönzése.  

       Magántárolási támogatás esetén a támogatott tárolási idő 5 vagy 6 hónap. 

       Az intervenciós beavatkozás esetén a felajánlott mennyiség minimum 10 tonna. 

       Külpiaci szabályozás hasonló a korábban megismertekhez. 



     Állatvédelemi szabályozás 

     Az Uniós szabályozás célja általában annak biztosítása, hogy az állatok 
elkerülhessék a fájdalmakat és szenvedéseket, és kötelezzék az 
állattartókat arra, hogy betartsák az állatvédelem minimális előírásait. A 
nemzeti előírások ennél szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak. 

     Az állatok szenvedését okozó, stresszhatással járó tevékenységek, a 
fájdalomokozás mellett rontják az állati termékek minőségét is. Az EU 
állatvédelmi jogszabályai az állatok tartásával, szállításával, állatok 
vágásával és a kísérleti állatokkal való bánásmódra terjednek ki. 

     Az Uniós szabályozásban a hangsúly az állatok komfortérzetének 
javítását célzó tennivalókat írja elő, valamint az állatok igényeinek nem 
megfelelő tartási feltételek korrigálását szabályozza. Ezekre a tennivalókra 
az elfogadott, magyarra fordított szóhasználat az állatjóllét. Az állatjólléti 
szabályozás a gazdasági haszonállatok tartásához szükséges, optimális 
környezeti feltételek biztosítását nem csak erkölcsi kötelezettségként, 
hanem jogszabályi előírásként határozzák meg. A szabályozás alapelve, 
hogy a környezeti és termelési technikákat kell az állatok biológiai 
igényeihez igazítani, és nem az állatokat azokhoz. 



A sertéshús, a baromfi ágazat piac szabályozása, állategészségügy 

feladatai 

      Sertéshús piacszabályozása 

      A sertés termékpálya a lazán szabályozott ágazatok közé tartozik, így az uniós forrásból finanszírozott 
támogatások köre rendkívül szűk. Itt a piaci verseny erőteljesebben érvényesül. 

      A szabályozás elemei elsősorban élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi, állatjóléti, takarmányozási illetve 
az előállított termék minőségére vonatkoznak. 

       

 A sertéshús közöspiaci szabályozása három főelemre épül: 

  árszabályozás: a piaci zavarok esetén a beavatkozásokat határozza meg. Két központilag 
 megállapított intézményes árat alkalmaznak: 

       - alapár: jelzi azt az árszintet, ami méltányos jövedelmet biztosít a termelőnek. Ha a piaci 
  ár az alapártól lefele tér el, akkor döntenek a piaci beavatkozásról (intervenciós  
  felvásárlás, magántárolási támogatás). Magántárolási támogatást csak a vágóhidak vagy 
  kereskedők kaphatnak. 

       - intervenciós ár: az alapár 78 %-a, ez az oka, hogy az EU-ban intervenciós  
  felvásárlásra még nem került sor. 

  külkereskedelem szabályozása: az export-visszatérítési támogatást és a védővámok 
 alkalmazását jelenti. 

  hasított sertések közösségi kereskedelmi osztályba sorolása (SEUROP-rendszer) alkalmazása 
 kötelező. A besorolás alapja a hasított test súlya, valamint a színhústartalom százalékban kifejezett 
 aránya. A SEUROP betűi a vágott test izmoltságára utalnak, S kiválóan izmolt, P nagyon gyengén 
 izmoltságot jelent. 

 



Baromfiágazat piacszabályozása 

      A szabályozási rendszer a baromfihús- és tojásszektort is a „könnyű 
piacszabályozású ágazatként” kezeli. A baromfihús és az étkezési tojás közöspiaci 
rendtartása hasonló elemeket tartalmaz. Az alaprendeletek kizárják a piaci 
intervenciós intézkedések minden formáját, azaz a közvetlen EU-s felvásárlásokat. 

      Az ágazat szabályozása az alábbi intézkedésekből tevődik össze: 

  - a termelés, feldolgozás és forgalomba hozatal jobb szervezését segítő 
 intézkedések 

  - minőségjavítást célzó intézkedések 

  - rövid és hosszú távú termelési előjelzések készítése 

  - piaci árszínvonal változásának nyomon követése. 

      Az EU egyes esetekben az exportot támogatja, az importot pedig védővámokkal 
korlátozza. 

      Állategészségügy: Az állategészségügy szervesen kapcsolódik az 
élelmiszerminőségi előírásokhoz, ezért az EU egységesen szabályozza, így a 
közösségi állategészségügyi előírások az EU egész területére azonosak. Ezek be 
nem tartása a közegészségügy veszélyeztetésének minősül. 



     Feladatai: 

  - a termelés, illetve a feldolgozás helyén való minősítés 

  - egyes állatfajok egyedeinek megjelölése, melynek végig kell 
 kísérnie az állatból származó termékeket is, hogy bármilyen 
 probléma esetén visszakereshető legyen a tenyésztő is 

  - az azonosított állatokról pontos, megbízható nyilvántartás 
 készítése. 

      

 Nyomon-követhetőségi előírás, hogy az élelmiszer előállítás során 
a felhasznált anyagok ellenőrizhetőségét és azonosíthatóságát a 
feldolgozás és az értékesítés minden fázisában biztosítani kell. Ez 
azt jelenti, hogy az élelmiszer előállítás minden résztvevőjének 
tudnia kell azonosítania a beszállítóit és a beszállított anyagokat (mit 
vett, kitől vette, mibe tette, hova vitte), vagyis az előállítási lánc 
összes szereplőjének dokumentációjából kell a teljes 
nyomonkövethetőségnek összeállnia. 



      Állategészségügyi törvény előírása szerint az állattartó köteles: 

  - az állatai állatorvosi ellátásáról rendszeresen gondoskodni 

  - nagy létszámú állattartótelep tulajdonosa köteles nyilvántartást vezetni a   
 tartott állatállományról 

  - az állatorvos az állat kezelése során vegye figyelembe az állatokkal való 
 bánásmód etikai elveinek betartását 

  - az állat jólétének része az állat egészséges állapotának fenntartása 

  - az állattartásra vonatkozó állategészségügyi, közegészségügyi, 
 környezetvédelmi, valamint állatvédelmi előírások betartása az állattartó  
 feladata 

      

 Állattartás bejelentése: Az állattartónak az állatok tartását be kell jelentenie a 
területileg illetékes önkormányzat jegyzőjénél. Nyilvántartást kell vezetnie az 
állatok létszámáról, elhullásról, ellenőrzésekről, alkalmazott kezelésekről, a 
termelésről és az állatállomány változásról. Az állattartás létesítményeit 
(épületet, telepet, karámot, stb.) úgy kell kialakítani és azokban olyan tartási 
technológiát kell alkalmazni, hogy lehetővé tegye az állatok fertőzésmentes, 
egészséges tartását. 



        Állatok tartásának szabályai extenzív körülmények között, állategészségügyi szabályzat 
szerint: 

 - Legelőn is biztosítani a kell a kifogástalan minőségű ivóvizet 

 - Az állatok testi épségét, egészségét veszélyeztető létesítményt építeni, veszélyes anyagot a 
legelőn tárolni tilos 

 - Tartósan legelőn tartott állatok gyógykezelésére kezelőfolyosót, elkülönítőkarámot kell  

 létesíteni 

 - Legeltetni növényvédőszeres kezelés után csak az előírt várakozási idő elteltével szabad 

 - Évente egy alkalommal a legeltetési időszak kezdete előtt laboratóriumi vizsgálattal 
ellenőrizni kell a mérgező nehézfémek mennyiségét, ha a legelőterülete a közút ötszáz 
méteres körzetében fekszik 

 - Hígtrágyával történt öntözést követően az állatok 30 napig nem hajthatók a területre 

 - A legelőre hajtandó állatokat az őrzőebekkel együtt a parazitás betegségek ellen kezelni kell.  

 - A felhasznált takarmány az állat termelőképességét károsan nem befolyásolhatja. Az 
elkészített takarmány tiltott anyagot vagy határérték feletti mértékben nem kívánatos anyagot 
nem tartalmazhat.  

 - Kérődző állatok takarmányozásában, a fertőzőszivacsos agyvelőbántalmak megelőzése 
érdekében, tilos bármilyen feldolgozott állati eredetű fehérje tartalmú takarmányt etetni.  

 - A klasszikus sertéspestis megbetegedés megelőzése érdekében, tilos az élelmiszerhulladék 
feletetése sertésekkel. 



       Állatjelölés 

      Az állattartó köteles állatait az állatfajra vonatkozó külön jogszabályi előírásnak megfelelően 
megjelölni. Az állatok megjelölésére az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer 
(ENAR) szolgál. Az ENAR az egyedek nyilvántartásán kívül biztosítja az állatok nyomon 
követését, továbbá alapját képezi az érintett szakterületek (állategészségügy, állattenyésztés, 
piacszabályozás, stb.) nyilvántartási rendszerének. 

      A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy 
az állat forgalomba hozatalának, más település területére vagy a tartási helyéről más tartási 
helyre történőszállításának állategészségügyi hatósági korlátozó intézkedés miatt nincs 
akadálya. 

      A marhalevélnek tartalmaznia kell: az állategészségügyi igazolást, az irányítási intézkedést, 
a tulajdonos nevét, a tartás helyét, az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a 
tulajdon átruházást. A marhalevelet az állat szállításakor, hajtásakor, az állattal együtt, illetőleg 
mindenkori tartási helyén kell őrizni. 

      A marhalevél fajtái: 

 - belföldi egyedi marhalevél: amelyet az állatról egyedenként állítanak ki, 

 - belföldi közös marhalevél: amelyet több állatról, állatcsoportról állítanak ki, 

 - külföldi marhalevél: amelyet más országban állítottak ki, és igazolja legalább az állat(ok) 
tulajdonjogát, valamint azt, hogy szállításának, állategészségügyi hatósági korlátozó intézkedés 
miatt nincs akadálya, 

 - lóútlevél-marhalevél: melyet külön jogszabály alapján az Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszer szerint megjelölt lovakról, egyedileg az arra jogosult állít ki. E 
marhalevélen történik az egyed forgalomképességének igazolása. 



 

 

 

Marhalevél négy oldalán az alábbiak szerepelnek: 

1. oldalon az állatra, illetve az állat tulajdonosára vonatkozó adatok 

2. oldalon az állatorvosi vizsgálatok eredményei 

3. oldalon a tulajdonosváltozások és az irányítások 

4. oldalon az állategészségügyi igazolások találhatók. 



Köszönöm a figyelmet! 


