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Új kampány a juh- és bárányhús népszerűsítésére: „A kiváló ízű, 
fenntartható és természetes juhhús” 

 

A Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet (röviden: Juh Terméktanács) és a 
spanyol testvérszervezet, az Interovic (La Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne) 
közösen a 2018-2020 közötti időszakra Európai Uniós támogatást nyert a juh- és kecskehús 
fogyasztásának európai népszerűsítésére 6,825 millió euró értékben. 

Az elnyert EU támogatású spanyol-magyar multi promóciós program nemcsak a két ország 
ágazatainak együttműködését jelenti, hanem esélyt ad a spanyol fejlesztések megismerésére és 
hasznosítására, valamint a hazai eredmények spanyol kollégák számára való átadását is 
lehetővé teszi. Magyarországon azonban csak a bárány- és juhhús fogyasztásának 
népszerűsítésére kerül sor, mivel hazánkban a kecskehús fogyasztása nem számottevő. 

A program fő célkitűzései a következők: 

 újra ismertté tenni a bárány- és juhhúst az azt elfelejtő városi, főleg fiatal lakosság 
számára, 

 megváltoztatni a juhhúsról hangoztatott téves képzeteket (zsíros, nehezen 
elkészíthető, szakértelmet igényel, stb.) és egészséges, könnyen elkészíthető ételt 
kínálni számukra, amely a más, olcsóbb húsféleségekkel is versenyképes lehet, 

 emellett a társadalom egésze számára fenntartani azt a szolgáltatást, amit a vidék és 
a táj fenntartásban a juhászat végez. 

 

  



 

 

 

 

A juhágazat gazdasági jelentősége 

 

A juhágazat jelentőségének megítélése földrészenként, országonként a gazdaság és a 
mezőgazdaság szerkezete, fejlettsége miatt eltérő lehet, de mint haszonállat, a juh fontossága 
nem kérdőjelezhető meg. Eddigi teljesítménye alapján a juhágazatot a világ állattenyésztésének 
fontos részeként kell kezelnünk. 

A juh minden kontinensen megtalálható, fajtagazdag, minden terméke hasznosítható, értékes, 
olykor luxus kategóriájú árucikkek alapanyaga. A juh, mint kiskérődző, legelőhasznosító állat, 
és az időszakos istállózása ellenére leginkább környezetbarát. Az ágazat minden pozitív 
jellemzője ellenére, ennek az állatfajnak világszinten és az Európai Unióban is csökken az 
egyedszáma csakúgy, mint hazánkban is. A juh négy fő terméke (hús, gyapjú, tej és gerezna) 
közül a világ számos részén, különösen a mérsékelt égövi területeken a hús a legfőbb termék 
és a hústermelés jelentősége világszerte növekszik (Morris, 2009). A juhállomány aránya egyre 
csökken világ és az Európai Unió (EU) haszonállat létszámán belül, ezzel egyidejűleg az ágazat 
hústermelésben és kereskedelemben betöltött szerepe is csökkenő tendenciájú.  

Magyarországon a juhtenyésztés jelentős hagyományokkal rendelkezik, ennek ellenére a 
mezőgazdaságban előállított összes termelési értékből csupán 1%-al részesedik. A juhászat 
részesedése az állati eredetű termékekből 2%, ami jelentősen elmarad a rendszerváltás előtti 
évek részesedésétől, amikor meghaladta a 4%-ot. A hazai juhágazat gazdasági jelentősége, és 
a kereskedelemben betöltött szerepe ugyancsak évek óta csökken, amit a hazai állományban 
végbement létszámcsökkenés is igazol, bár az utóbbi években az ágazat támogatásának 
átalakítása miatt enyhe növekvő tendenciát mutat az előállított hús mennyiségében. 

  

1. ábra: Magyarország juhhús termelésének 
alakulása (t) 

Forrás: EUROSTAT 

2. ábra: Spanyolország juhhús termelésének 
alakulása (t) 

Forrás: EUROSTAT 
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A bárány- és juhhús fenntarthatóságát alátámasztó érvek 

 
A bárány és juh húsának fogyasztása egészséges, ízletes és fenntartható. A bárány- és juhhús 
fenntarthatósága környezeti, társadalmi és gazdasági előnyökön alapul, azáltal, ahogy állatok 
a legelőket hasznosítják. Ezeket az előnyöket a fogyasztók is élvezik, mivel e tartási mód 
következtében egy természetes és fenntartható húsféleség kerül az asztalukra. Ezért a kampány 
egyik fő kommunikációs iránya a fenntarthatóság üzenetére lett felépítve. 

 1. Környezeti előnyök:   

 A juhok legeltetése szükséges ahhoz, hogy gondozzuk a legelőket és a mezőket. 
 

 A legeltetést alkalmazni lehet a kevésbé kedvező területeken is, tehát hozzájárul 
megőrzésükhöz és amellett, hogy ápolja azokat, számos katasztrófát is képes 
megakadályozni, például az erdőtüzeket. 
 

 Mivel nagyon alacsony az erőforrás-igényük (vásárolt takarmány, stb.) számos 
szolgáltatást nyújtanak az ökoszisztémának. Ezek megjelenhetnek anyagi (piaci) és 
nem anyagi szolgáltatásként is. Az utóbbiak jellemzően a közjót szolgálják és nincs 
piaci értékük. 
 

 Ezek az ökoszisztéma szolgáltatások előnyösek az egész társadalom számára és 
közvetlenül kapcsolódnak a legeltetés kedvező szerepéhez. Ilyen például a tiszta víz és 
levegő, a termékeny föld, a jó állapotban lévő élőhelyek, a biológiai sokféleség. 

 2. Társadalmi előnyök: 

 A lakosságot a vidéki környezethez köti a gazdasági tevékenység végzése miatt. 
 Generációváltás: egyre több nő és fiatal végzi ezt a tevékenységet Európa szerte, 

amelynek egy része a jelenlegi támogatási struktúrának is köszönhető. 

 3. Kulturális előnyök: 

 Magyarország nagyon jelentős kulturális örökséggel rendelkezik a juhtartás, mind az 
épületek (ólak, épületek, nyíróhelyek, itatóvályúk, kőépületek, stb.), mind pedig 
művészeti (festmények, irodalom, zeneművek, szájhagyomány, népdalok, néptánc, 
legendák, stb.) tekintetben is. Az egyik módja annak, hogy megbecsüljük ezt az 
örökséget az, hogy fenntartjuk ezt a termelési rendszert és így növeljük a fogyasztást.   



 

 

 4. Gazdasági előnyök:   

 Magyarországon jelenleg több mint 7 800 juhtenyészetben, zömében családi 
gazdaságban több mint 800 ezer anyajuh tartásával foglalkoznak. A juh- és 
kecskeágazat jelentősége jóval nagyobb, mint a mezőgazdaságban (0,8-1,0%), illetve 
az állattenyésztésen belül (mintegy 2,0%) statisztikailag kimutatható termelési értéke 
(Kukovics-Jávor, 2017). 
 

 Az EU egy főre jutó éves juhhúsfogyasztása átlagosan 2,3 kg/fő/év, de ez az egyes 
tagországok között nagy szóródást mutat, a 10 dkg-os nagyságrendtől közel 13 
kilogrammig (hazai fogyasztás 35 dkg/fő/év a becslések szerint). Az EU juhhús 
tekintetében mindössze mintegy 80%-ban önellátó, így importra szorul. Az elmúlt tíz 
évben az EU juh- és kecskeállománya – Románia kivételével – a világtendencia 
ellenére, mintegy 15%-os csökkenést mutat. A legjelentősebb juhállománnyal 
rendelkező országok, az Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, 
Görögország, Olaszország és Írország. Ezekben az országokban a fogyasztás is jelentős, 
az önellátottsági szintek eltérőek, egyedül Spanyolországban haladja csak meg a 
termelés a belső fogyasztást (NAK, 2015). 
 

 Magyarország az Európai Unió negyedik legnagyobb exportőre. 
 

 A juh- és kecskeágazat számára mind a hazai termelés feltételei, mind pedig a külpiaci 
körülmények is olyanok, amelyek lehetővé teszik, hogy hosszútávon 1,25-1,5 millió 
nőivarú kiskérődzőt tartsunk Magyarországon, ezzel akár több, mint 10 000 család 
megélhetését lehet biztosítani (NAK, 2015). Ehhez azonban szükséges megoldani a 
képzés és a munkaerőhiány problémáját. 

 



 

 

 5. Fogyasztói előnyök 

 Magasabb minőségű élelmiszerek az iparilag előállítottakhoz képest: a legeltetésre 
alapozva, speciális tartással, spanyol őshonos fajtákkal, amelyek alkalmazkodtak a 
területhez, származástól függő speciális jellemzőkkel, védett megjelöléssel. 
 

 Környezetvédelmi szempontból felelősségteljesebb élelmiszerek: a fogyasztók 
közelében termeléssel, olyan erőforrások felhasználásával, amelyek nem versenyeznek 
az élelmiszerekével, a szállításból eredő költségek és hatások csökkentésével, kis 
energiafelhasználással, kevesebb vízfogyasztással, a hulladékok hasznosításával. 
 

 Egészségesebb élelmiszerek, amelyek olyan állatoktól származnak, amelyek 
kapcsolatban álltak a környezettel, kint nevelkedtek és mozogtak, jobb a zsírsav-
összetételük. 
 

 Biztonságosabb élelmiszerek: A helyi termelés azt eredményezi, hogy ezek az 
élelmiszerek sokkal függetlenebbek a piaci ingadozásoktól és az időszakos 
körülményektől, ezért mindig elérhetőek lesznek az emberek számára. 
 

 Az élelmiszerek, amelyek hozzájárulnak a gazdasági körforgáshoz: A 
maradványokat is hasznosítják a legelők termőképességének javításához és a talaj 
képes megkötni a szén-dioxidot (a klímaváltozás elleni küzdelemben is fontos). Ebben 
az értelemben a fogyasztásuk is alacsonyabb, mivel a juhok a növényi maradványokat 
nagyon jól hasznosítják. 

 



 

 

A bárány- és juhhús promóciós kampány fő kommunikációs 
üzenetei 

 1. Tűzmegelőzés 

 A juhok azt a vegetációt legelik le, amely felhalmozódik a legelőkön és a dombokon, 
ezáltal csökkentik az éghető anyag mennyiségét erdő- vagy bozóttűz esetén. 

 A legeltetés tisztán tartja az ösvényeket, erdőket, mezőket és bokrokat, amellyel 
könnyebb hozzáférést biztosít a tűzoltók számára katasztrófa esetén. 

 A gondozott legelőkön kevesebb az erdő- és bozóttűz. 

 A juhászok helyismeretének köszönhetően, a tűzoltók általi vízvételi helyek ismerete is 
nagyon hasznos a tűz elleni védelemben. 

 Vannak olyan területek és projektek (mint például a RAPCA Andalúziában), ahol a 
kormány juhászokat bérel fel, hogy legeltessék a tűzgátakat, ezzel hozzájárulnak a tüzek 
megelőzéséhez és az elterjedésük megakadályozásához. 

 A juhnyájak a tarlót és az aratás utáni maradványokat is lelegelik, tehát helyettesíthető 
lenne például a tarlóégetés is, mivel eltüntetnék az éghető anyagokat a mezőgazdasági 
területekről. Ezzel is segítenek megelőzni az erdőtüzeket. 

 

 

  



 

 

 2. Törődés a vidéki környezettel 

 A legeltetés olyan tevékenység, amely a juhász folyamatos jelenlétét igényli. Ez 
biztosítja, hogy az állatok mindig védve és biztonságban vannak. 

 A juhok hasznosítják a tarlót az aratás után, melynek egy részét visszajuttatják a talajba, 
ezáltal segítik a talajerő visszapótlást is. 

 A juhászok fenntartják a kutakat és itatóvályúkat, az ösvényeket, a hidakat, az ólakat és 
számos létesítményt, amelyet megőrzünk az emlékezetünkben és értéket jelentenek. 

 Mivel a juhok a gyenge minőségű növényi rostokat is hasznosítják, az ország számos 
területén kizárólagos alternatívái a területek hasznosításának, különösen a hegyeken és 
a félszáraz területeken, ahol ők jelentik az egyedüli fenntartható primer termelési 
tevékenységet.  

 A legeltetés egy multifunkcionális tevékenység, amely nem csak a hús- és 
rostelőállítást segíti elő, hanem számos más termék termeléséhez is hozzájárul, például 
a gyümölcsök, a méz és a gomba, támogatva ezzel a környezet egészének gazdaságát. 

 3. A klímaváltozás megállítása 

 A legelők a leghatékonyabb területek a szén-dioxid tárolására, amely így kötött 
formában marad a talajszerkezetben hosszú ideig.  

 A fűfélék, a levelek és a növényi rostok közvetlenül a legelőn történő elfogyasztásával 
a juhok csökkentik azokat a klímára negatívan ható tényezőket, amelyek az 
elszállításukból és takarmánnyá történő előállításukból keletkeznének.  

 A juhok legeltetése hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek legyenek a fák, a mezők és a 
dombok, javítva a szén-dioxid tároló képességüket, ezáltal jótékony hatással vannak a 
klímára is, mivel azok árnyékot, párát és frissességet nyújtanak. 

 A tarló és növényi maradvány legeltetése révén szintén csökkentik a gázkibocsátást, 
mivel ezáltal elkerülhető az üvegházhatást növelő égetés. 

 4. A biológiai sokféleség elősegítése 

 A kecskék és juhok által legelt területek, és a számos vadon élő állat is hozzájárul a 
biológiai sokféleség magasabb szintjéhez. A biológiai sokféleség magasabb az olyan 
területeken, amelyeket legeltetnek. 

 Számos, az Európai Unió által védett értékes terület függ az extenzív állatállománytól 
és a megőrzésük miatt legeltetik azokat. A legeltetési művelet hiányában ezek a 
területek elveszítik az ökológiai értéküknek egy jelentős részét. 

 A juhok és kecskék, a növények elfogyasztásával és a talaj trágyázásával, segítenek a 
kiegyensúlyozott fanövekedésben, valamint a legeltetett erdők fenntarthatóságnak 
javításában. 



 

 

A kampány célkitűzései és fő elemei 

 
A program fő célkitűzései a következők: 

 újra ismertté tenni a bárány- és juhhúst az azt elfelejtő városi, főleg fiatal lakosság 
számára, 

 megváltoztatni a juhhúsról hangoztatott téves képzeteket (zsíros, nehezen 
elkészíthető, szakértelmet igényel, stb.) és egészséges, könnyen elkészíthető ételt 
kínálni számukra, amely a más, olcsóbb húsféleségekkel is versenyképes lehet, 

 emellett a társadalom egésze számára fenntartani azt a szolgáltatást, amit a vidék és 
a táj fenntartásban a juhászat végez. 

Ehhez kapcsolódóan a célcsoport számára megfogalmazott kampány üzenetek:  

 báránycsülök a tűz megelőzéséért, 
 bárányborda szeletek a vidéki környezet gondozásáért, 
 hamburgerek a klímaváltozás megállításáért, 
 grillezett hús a biológiai sokféleség elősegítéséért.  

 
Az érvek, amelyeken a fenti üzenetek alapulnak: 

 báránycsülök az erdő- és bozóttüzek megelőzéséért, 
 bárányborda szeletek a vidéki környezet gondozásáért (beleértve a biológiai 

sokféleséget), 
 hamburger a szén-dioxid talajban történő tárolásáért, 
 grillezett hús a mezőgazdasági tájak védelméért. 

 

A pályázat 2018. január 1-től indult el, amelynek keretében először az online kommunikációs 
csatornák alapjai készültek el. Ennek során elkészült két honlap, egy a fogyasztók számára 
(www.barihus.hu), egy pedig a Horeca szektor számára (www.szervezetek.barihus.hu). Ehhez 
kapcsolódóan kialakításra került két Facebook-oldal is, amelyek ugyanezt a két célcsoportot 
célozzák meg (Bari-info, Bari-info Horeca). A pályázat időtartama alatt, 3 éven át, ezeken a 
csatornákon keresztül is közlésre kerülnek a legfontosabb információk, újdonságok az 
érintettek számára. 

A stratégia részeként nem csak online kommunikáció kerül megvalósításra, hanem a 
hagyományos csatornákon keresztül is, mint például a nyomtatott sajtó (30 fizetett hirdetés), a 
TV (3 megjelenés TV-műsorban), vagy a rádió (6 interjú). 

 



 

 

A pályázati forrásból megvalósításra kerül három kóstoltató kampány, 24 kiállításon, 
rendezvényen való megjelenés is. Emellett bevezetésre kerül egy ún. Lamb Meat Day 
(Bárányhús Napja) kezdeményezés, amely során hazai éttermekben speciális bárányhúsból 
készült ételeket lehet fogyasztani kedvezményesen egy adott időszak alatt, amely a pályázat 
ideje alatt minden évben megrendezésre kerül. 

 

 

A kampány főbb eredményei 
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Válaszd a kiváló ízű, fenntartható és természetes juhhúst!

Keresd az európait!

Célkitűzés
A Horeca szektor informálása és edukációja

(racionális üzenetek)

Média
Újságírók
Szakértők

Események
Kiállítások, 

vásárok, 
Lamb Meat Day

Fizetett 
hirdetések

Fogyasztó

Weboldal a szervezeteknek

Weboldal a fogyasztóknak

Célkitűzés
A fogyasztók informálása és edukációja

(érzelmi üzenetek)

Tömegmédia
TV, Rádió, Nyomtatott 

sajtó, Online

Események
Kiállítások, vásárok, 
Kóstoltatás, Lamb 

Meat Day

Fizetett hirdetések



 

 

Weboldal a fogyasztók számára (www.barihus.hu) 

 



 

 

Weboldal a Horeca szektor számára (www.barihus.hu/szervezetek) 

 



 

 

Facebook-oldal a fogyasztóknak (Bari-info) 

 

 

 

Facebook-oldal a szervezeteknek (Bari-info Horeca) 

 

 



 

 

Kiállításokon, vásárokon való megjelenés 

 

 



 

 

 


