
Békés-Nyúl Szövetkezet  
  
 
Szabadkígyóson olyan szövetkezet alapító tagjaival beszélgettünk, akiket nem felülről 
szerveztek társasággá, hanem maguk a tagok ismerték fel a szerveződés szükségességét, nem 
vártak senkire, hanem önerőből létrehozták a Békés-Nyúl Szövetkezetet, megteremtve a 
fejlődés és gyarapodás lehetőségét egy hátrányos helyzetű vidéken, egy alig támogatott 
ágazatban. 
 
Érni kellett a gondolatnak, de aztán láttuk, most már nincs mese, lépni kell, ha életben 
akarunk maradni – meséli Szlávik Mihály a Békés-Nyúl Szövetkezet egyik alapító tagja. 
 
Csak a föld és az emberek maradtak 
  

-  Békés megye szegény vidéknek számít, Kecskeméttől a közutak keskenyek, és a 
minőségük is hagy kívánnivalót maga után. Nem települ ide új ipar, a régi meg 
elvándorolt. Már vagy tíz éve megszűnt itt a vágóhíd, elköltöztek a malmok. Nem 
maradt itt más, csak a föld, meg az emberek. Pedig jó minőségű földek vannak itt, 
gabonának valók. Az állattartás viszont nagyon visszaszorult. Amikor már nem érte 
meg, sokan abbahagyták a sertéstartást, a libatömést. Többen közülük most itt vannak 
velünk, és a nyúltenyésztésben látják a jövőt. Igazi alulról jövő szerveződés a mienk. 

 
Valójában nem is volt szükség nagy változtatásra a szövetkezet alapításakor, hiszen már eddig 
is a néhány nagyobb nyulász köré tömörültek a kisebbek, együtt adták le a nyulakat, mert így 
többet kaptak értük, együtt vásárolták a takarmányt, mert így olcsóbb volt. Szinte kínálta 
magát a lehetőség, hogy tereljék mindezt hivatalos mederbe, alakítsanak szövetkezetet, majd 
pályázzák meg a termelői csoportminősítést. 
 

- Persze azért nem volt ennyire egyszerű. Megalakultunk volna már tavaly is, de pont 
amikorra összeálltak a termelők, módosult a törvény, és a termelői csoport 
alaptőkéjének alsó határát százmillió forintra emelték. Nekünk pedig nem volt annyi. 
Várnunk kellett és tovább szervezkedni. És az a rengeteg adminisztráció, ami ezzel 
jár! A rendeletek bonyolultsága! Előfordult, amikor ügyvédhez fordultunk és két 
ügyvéd kétféleképpen értelmezte a rendeleteket.  

- 36-an alapítottuk a szövetkezetet, 5-6000 anyanyúllal. Nem könnyű ám 36 embert 
motiválni. Voltak nyulászok, akik érdeklődéssel figyelték az igyekezetünket, és azt 
mondták, majd ha látják a hasznát, csatlakoznak hozzánk. És voltak olyanok is, akik 
eleve elzárkóztak, és azt mondták, hogy ők nem akarnak olyan formában 
nyulászkodni, ahogy mi, inkább maradnak a megszokott, régi, bevált tenyésztési 
módszernél. Ők még nem érzik a veszélyt, nem tudják, nem hiszik, hogy milyen 
gyorsan fog ellehetetlenülni a munkájuk. A termékek visszakövetkezhetősége olyan 
alapkövetelmény ma már, hogy semmi esélye annak a termelőnek, aki ezt a feltételt 
nem tudja teljesíteni. Ugyanakkor a vágóhidak egyre magasabb tételekben szabják 
meg azt a nyúlmennyiséget, amely szállítása esetén a termelővel közvetlenül is 
szerződnek. A túrakocsira felrakott szedett nyúl pedig nem felel meg ennek a 
kívánalomnak. Persze vannak olyanok is, akiknél hiányzik a bizalom a szövetkezés, a 
többi tag iránt. A bizalom egyébként sem gyakori vendég a mi vidékünkön. 

 
Nyitott a szövetkezet  
 



- A Békés-Nyúl Szövetkezet nyitott a belépni szándékozó nyulászok előtt, szívesen 
látjuk mindazokat, akik vállalják hogy betartják a tenyésztési technológiánkat, és 
megvásárolják az 50 000 Ft-os részjegyet. Ez utóbbit két részletben is megtehetik. 
Nemcsak Békés megyéből csatlakozhatnak hozzánk a nyulászok, hanem a szomszédos 
megyékből, sőt távolabbról is várjuk a belépni szándékozókat. A technológiánk 
azonos fajtára, azonos takarmányra, azonos tartási feltételekre épül, mert csak így 
várhatjuk, hogy programozhatóan, azonos minőségű nyulakat tudunk szállítani a 
vágóhídra. Fajtának a pannon fehéret, és néhány hibridet választottunk, a takarmányt a 
Szabolcsgabona Takarmány Rt. Kondorosi keverőjéből vásároljuk. De ez sem ment 
ám máról holnapra. Megbeszéltük a keverővel, hogy milyen takarmányra lenne 
szükségünk, aztán másfél évig teszteltük, javítgattuk a tápot, mire kialakult a végleges 
minőség. Komplett tápot etetünk, amely szénakiegészítés nélkül is kielégíti a nyulak 
igényeit. A ketrecekkel szemben csak az az elvárásunk, hogy fémketrec legyen, ami 
megfelelőképpen tisztítható és fertőtleníthető. Sokféle megoldás látható a tagjainknál, 
de leginkább használt ketreceket vásároltak, most, az indulásnál erre futja. 

- Tenyésztési technológiaként egy félintenzív módszert választottunk, ahol az 
anyanyulakat fialás után 9-11 napra termékenyítjük ismét. A szövetkezetnek saját 
inszeminátora van, aki bakokat is tart, és hozza a termékenyítő anyagot is, de a 
nagyobb telepek azért saját bakot is tartanak. A szakmai felügyelet ellátására kiváló 
szakembert nyertünk meg, dr. Sinkovits Györgyöt, aki vállalta, hogy februártól 
rendszeresen meglátogatja a termelőket és folyamatosan ellát bennünket 
szaktanáccsal. 

- A szövetkezet jövőjét leginkább meghatározó döntés az volt, hogy melyik vágóhíddal 
szerződjünk. Nem mintha nagy lenne a választék. Összesen három nyúlvágóhíd 
dolgozik folyamatosan az egész országban. Végül is úgy döntöttünk, hogy a környei 
vágóhidat választjuk, annak ellenére, hogy az van tőlünk a legtávolabb. Sikerült egy öt 
évre szóló keretszerződést kötni velük, olyan kitétellel, hogy évente határozzuk meg 
az átvételi árat és a leszállítandó nyúlmennyiséget. Az idei ár a téli szezonban 370, a 
nyáriban 350 Ft, amit megfelelőnek és biztonságosnak tartunk, ezen kívül kifizetik a 
szállítási költséget is, de a szállítást nekünk kell megoldani. Van egy tagunk, aki már 
korábban elkötelezte magát a bajai vágóhíd irányában, ő ott marad.  

 
Jövedelempótlást és megélhetést jelent a nyúl 
  

- Tagjaink különböző méretű nyulászattal rendelkeznek, van akinek 48 anyanyula van, 
de van 1000 anyanyúllal dolgozó tagunk is. Itt békési körülmények között 50 anyanyúl 
jövedelme már egy kisebb fizetésnek felel meg, ha minden rendben van a telepen, és 
egészséges az állomány. De nem csak olyanok léptek be a szövetkezetünkbe, akik a 
nyulászatból szeretnének megélni, hanem olyanok is, akik fizetéskiegészítés- vagy 
éppen nyugdíjkiegészítésképpen tartanának egy kisebb állományt. Kicsik a nyugdíjak 
errefelé, nem ritkán egy házaspár mindkét tagjának a nyugdíja együtt is alig éri el az 
ötvenezer forintot. 

- Van egy kedves érdekessége is a Békés-Nyúl Szövetkezetnek, az alapítók nem a 
legtekintélyesebb férfit választották maguk közül elnök igazgatónak, hanem a 
legfiatalabb tagukat, egy 23 éves bájos hölgyet, Mátyás Anitát. Anita kereskedelmi 
iskolát végzett, és ha nem is könnyen, de megbirkózik a szövetkezet vezetőjére háruló 
szervezési és papírmunkával. Igen sok az adminisztrációs tevékenység, mint például a 
tagoktól rendszeresen begyűjteni a leadásra szánt nyulak számát, és lejelenteni a 
vágóhídnak, megszervezni a fuvart, megrendelni a takarmányt, gondoskodni a 
kiszállításáról, és persze eleget tenni az adatgyűjtési kötelezettségnek is. Most még sok 



munkát jelent a banki átutalások intézése is, de ez remélhetőleg hamarosan 
megoldódik, ha kialakítanak egy kis irodát, és számítógépen intézhetik majd a banki 
ügyeiket. 
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