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A tavalyi évben a vágónyúl
elôállítás lassú növekedésnek
indult. A 2002-es válság és az
azt követô év konszolidációja
után úgy tûnik ismét erôre kap
az ágazat. 12 074 tonna nyulat
vágtak le tavaly a hazai nyúlvá-
góhidak, ami csekély mérték-
ben meghaladja a 2003 évi
mennyiséget. A vállalkozói
nyulászok 381 Ft/kg-os átlag-
áron tudták értékesíteni nyulu-
kat, mintegy 10 Ft-tal többért,
mint tavaly. A kistermelôk 353
Ft/kg-os értékesítési átlagára
valamivel nagyobb növekedést
mutat az elôzô évihez képest.
Kedvezô változás az is, hogy
tovább növekedett a darabolt
nyúl aránya az értékesítésben,
és mára már az értékesített
nyúl fele daraboltan, igénye-
sebb feldolgozásban kél el. Er-
re ösztönöznek az árak is, mert
amíg az egészben kínált nyúl-
test ára 6–7 forinttal növeke-
dett tavaly, addig a darabolt
áruban 200 forintos áremelke-
dés jelentkezett.

Az Unióhoz való csatlakozá-
sunk óta a vámstatisztikák
ugyan megszûntek, és ezért az
unión belüli árumozgást nehe-
zebb követni, mégis úgy ta-
pasztalták, hogy 

A francia és a német kivitel
növekedett az olasz terhére.
Kedvezô változásnak tekinthe-

tô ez is, hiszen a vágónyúlra az
olasz piac túlsúlya volt a jel-
lemzô, ami a termelôket meg-
lehetôsen kiszolgáltatott hely-
zetben tartja.

Mindezek hatások követ-
keztében az ágazat élénkült, új
vállalkozói telepek létesültek, a
régebbieket bôvítették és kor-
szerûsítették.

Csökkent a tenyésznyúl-
támogatás

A legkedvezôtlenebb változás
a termelôk részére a vágónyúl-
támogatás csökkenése volt
2000 Ft-ról 1000 Ft-ra. A tá-
mogatás 86 458 beállított te-
nyésznyúlra vették igénybe.
A felvásárlókat az állatorvosi
ellenôrzés támogatásának
visszavonása, a feldolgozókat
a vágóhídi hulladék megsem-
misítésére fizetett támogatás
visszavonása érintette hátrá-
nyosan.

Az Olívia Nyúlvágóhíd végül
is arra az elhatározásra jutott a
támogatások csökkentése és
visszavonása hatására, hogy
megszünteti terméktanácsi
tagságát, hiszen a támogatá-
sok igénylése volt az egyetlen
terület, ahol a Terméktanács a
segítségére lehetett. Miután

néhány kisebb telep sem fizet-
te be a tagdíjat, a termékta-
nács vezetôsége a tagdíjrend-
szer átgondolására kénysze-
rült, valamint komolyan felme-
rült annak a szükségessége,
hogy mindenki számára hasz-
nos tevékenységi területet ta-
láljanak.

Ilyen terület lehet például a
hazai nyúlhús-fogyasztás ösz-
tönzése, amelybe az utóbbi
években igen nagy energiát
fektetett a terméktanács. Igaz,
átütô siker még nem érezhetô,
de tény, hogy nyúlhúst most
már folyamatosan, és sok he-
lyütt lehet vásárolni. Felmerült,
hogy a számos kóstoltatás, és
ételbemutató azért nem hozta
meg a várt sikert, mert a nyulat
– tekintettel arra, hogy elkészí-
tése és fogyasztása terén cse-
kélyek a hazai hagyományok –
talán nem a magyar konyha íz-
világa alapján kellene elkészí-
teni, hanem az olasz és a fran-
cia konyha ízeivel, hiszen
ezekben az országokban fo-
gyasztják nagy mennyiségben
a nyulat, és elkészítéséhez is
jobban értenek. 

Javaslatok a tagdíjra
Az elmúlt évben több, nagy-
részt megalapozott bírálat ér-
kezett a Terméktanácshoz, a
rendkívül aránytalan tagdíj-fi-
zetési rendszer miatt. A tagdíj
bevételek mintegy 90%-át a
feldolgozó tagok fizették, mi-
közben a termelôk nem járultak
hozzá a Terméktanács költsé-
geihez. Ezért a vezetôség ja-
vaslatot tett egy arányosabb
tagdíjfizetési rendszer beveze-
tésére. Eszerint a feldolgozók a
vágóhídra beszállított élô súly
alapján kilónként 20 fillér tagdí-

jat fizetnének, felvá-
sárlók, forgalmazók
fix összeget, 25 000
Ft-ot, a termelôk pe-
dig vállalkozásuk
nagysága szerint.
A 100–500 anyaférô-
hellyel rendelkezôk
12 000 Ft-ot, az
501–1000 anyaférô-
hellyel rendelkezôk
25 000 Ft-ot, az en-
nél több anyaférô-
hellyel rendelkezôk
pedig anyaférôhe-
lyenként 35 Ft-ot fi-

zetnének. A javaslat a jelenlé-
vôk körében nem aratott osz-
tatlan sikert, más elképzelések
is felmerültek miszerint a ter-
melôkre jutó tagdíjakat a ter-
melôi csoportoknak kellene
vállalniuk. Abban viszont
egyetértés volt, hogy azokat a
tagokat, akik nem rendezik a
tagdíjukat, törölni kellene a Ter-
méktanács soraiból.

Vitát váltott ki a küldöttek
között a vágóhidak által kínált
felvásárlási ár is. Ennek alapja
az, hogy bármelyik magyaror-
szági vágóhíd egyedül is le
tudná vágni az országban
megtermelt összes nyulat, az
értékesítési volumen viszont
alig növelhetô, ezért azután a
vágóhidak számára létkérdés,
a minél nagyobb mennyiség
felvásárlása a felkínált árualap-
ból. Mint elmondták az integ-
rátorok és a felvásárlók a ma-
gyar termelôket kevésbé lehet
szolgáltatásokkal megnyerni,
annak adják el a nyulat, aki
többet fizet érte.

Üzemméret 
és gazdaságosság

Perjési László felhívta a figyel-
met az üzemméret és a gazda-
ságosság összefüggéseire.
Azt látni kell, hogy a 10–50
anyanyúllal dolgozó termelôk
már ma is csak integrációkban
képesek gazdaságosan ter-
melni, és sorra jönnek létre a
2–300 anyanyulas vállalkozói
telepek. Nyugaton viszont már
az ezer anyás telepek mennek
tönkre, vagy fejlesztenek na-
gyobbra, mert csak akkor tud-
nak gazdaságosan termelni.
Nálunk is ez a tendencia lát-
szik. A versenyképességre pe-
dig nagy hangsúlyt kell fektet-
ni, mert a többi kelet- és kö-
zép-európai országban, elsô-
sorban Csehországban Szlo-
vákiában, Lengyelországban,
igen nagy a konkurencia, ha-
talmas fejlesztések történtek
ebben az ágazatban.

A vezetôség felhívta a kül-
döttek figyelmét a Termékta-
nács március óta mûködô
weblapjára, amelynek fórum
rovata a viták és vélemények
széleskörû megismertetésére
szolgál, jó lenne, ha minél töb-
ben használnák. Egyébként is
számos információt terveznek
felrakni a weblapra, melynek
címe: www.nyultermek.hu

– bálint –

A Nyúl Terméktanács rendes évi küldöttközgyûlésén
Perjési László ügyvezetô értékelte az elmúlt évet. El-
lentmondásosnak ítélte 2004-et, mert az ágazatot né-
hány kedvezô változás mellett hátrányos intézkedések
is sújtották. Mindezek mellett a Terméktanács is keresi
a helyét, hogy tagjait nagyobb megelégedéssel szol-
gálhassa.

Értékelt a Terméktanács


