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A hazai hagyományos lófajták, és a bábolnai Shagya-Arab tenyésztésének mai gondjai.
Dr Hecker Walter
elnök, egyetemi magántanár
Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete
Bábolna,2011-04-05
Mielőtt a mai gondjainkat számba vennénk röviden meg kell említeni, hogy Dr Burgert
vezetése alatt –bár az istállók és a ménes megmaradt - a bábolnai arab, ahogy azt 1978 óta
nevezik, Shagya arab állományt szinte teljesen sikerült elirtani Bábolnáról. Németország,
Svájc és Dánia tenyésztői mentették át a fajtát és ismertették el nemzetközi szinten is tiszta
arab fajtaként. Burgert Róbert üzleti megfontolásból kizárólag az általa importált egyiptomi
arab telivért tartotta számon, a bábolnai arabot és a tanult lovas szakembereket sem szerette.
A rendszerváltás után sikerült a bábolnai ménes akkori vezetésének erkölcsi és jelentős
anyagi támogatásával a bábolnai állományt újból felépíteni. Ma már a nemzetközi
tenyészszemlék és arab vérű lovak sportversenyeinek eredménye alapján a magyar állomány
ismét az élen van Európában.
A fejlődést megtörte és megszakította, hogy az előző kormányzati ciklusokban a ménes
szakértő vezetőjét eltávolították és politikailag megfelelőnek látszó, de a szakmában járatlan
embereket neveztek ki a ménes élére. ( Legutóbb 2008 januárjában ) Ez a helyzet ma is
rendkívül megnehezíti a szakmai munkát. Ma is olyan vezetője van a ménesnek, aki nem
lótenyésztő szakember. A gyakorlat ezekben az években bebizonyította, hogy sem a ménes
szakszerű vezetése, sem az egyesület tagságával való együttműködés nem valósul meg. Ez
számunkra azért sem elfogadható, mert egyesületünk ügyvezetője, Rombauer Tamás
nemzetközileg is elismert szakértője az arab lónak, a ménes élén bebizonyította, hogy alkalmas
a Társaság vezetésére. A Ménesbirtok igazgatói posztját még az előző kormány pályáztatta
meg, és cinikus módon a választás előtt 11 nappal, április 1.-én nevezték ki az új vezetőt, aki
matematika- filozófia tanári diplomával, és posztgraduális lótenyésztő végzettséggel, ilyen
irányú, és vezetői gyakorlat nélkül kapott bizalmat a Tátrai – Szilvási által vezetett MNV-től.
A hatályos törvények a fajták fenntartásának és fejlesztésének feladatát a tenyésztő
egyesületekre ruházzák át, ennek eszköztárát azonban a törvény nem biztosítja.
A fejlett lótenyésztéssel rendelkező országokban a tenyésztő egyesületek vállalják fel
azokat a feladatokat, amelyeket az egyéni tenyésztők megoldani nem képesek. A méncsikók
felnevelésének koordinálásától, a fiatal nyers lovak kiképzését és az értékesítésben való
segítségnyújtást is.
Ezt Rombauer Tamás, mint a Bábolnai Nemzeti Ménes vezetője, úgy oldotta meg, hogy 140
fősre fejlesztette Bábolnán a Pettkó-Szandtner Tibor Szakiskolát és Lovaskollégiumot, ahol a
tanulók edzőik segítségével kiképezték a fiatal lovakat. Rombauer Tamás eltávolításával ez a
megoldás is meghiúsult, a nem szakértői vezetés az egész kezdeményezést zsákutcába vitte,
nem beszélve arról, hogy azóta egyetlen végzett tanulóval sem kötöttek munkaszerződést.
A Shagya-Arab fajtában különleges feladat a fajta különböző törzseinek fenn-tartása, a
fajtán belüli biodiverzitás biztosítása. Ez a feladat is csak a nemzeti ménes és a tenyésztő
tagság együttműködése útján valósítható meg. Ma ez sem működik. A fajta ménvizsgáinak,
tenyészszemléinek rendszeres megszervezése is csak a ménes szoros együttműködésével
oldható meg. Ma ez sem működik zavartalanul.

A Ménesbirtok nem tölti be a szerepét, nem szolgálja jelen állapotában azt a közcélt,
mely az alapító szándéka volt, 2001-ben a Bábolna Ménesbirtok Kft. megalakításakor.
A tulajdonos gyakori változása, ( Bábolna Rt., majd ÁPV Rt., KVI, MNV Zrt., jelenleg
MFB ) a kiismerhetetlen politikai szándék miatt az elmúlt két ciklusban nem fogalmazódott
meg a szakmai szervezetekkel, tenyésztőszervezetek bevonásával az a stratégia, mely
nélkülözhetetlen vezérfonal egy ilyen közpénzből működő, és a magyar lótenyésztés
szolgálatára létesített társaság működéséhez.
Az állami ménesekkel kapcsolatban az érintett fajtatenyésztő egyesületek véleményét
figyelembe véve az alábbi álláspontot képviseljük :
Alaphelyzet
Az ország változást akar a közéletben, mi, lovasok pedig a lovas életben várjuk ugyanezt.
Itt az ideje, hogy a „tedd tönkre és add el olcsón az ismerősödnek” szemléletet felváltsa a „tedd
rendbe és működtesd az ország boldogulására” programja.
„Az állam rossz tulajdonos” – harsogják a pénzvilágot kiszolgálók. Ez csak ott igaz, ahol
nincsenek törvények, ha vannak, nincsen, aki azokat számon kérje, ahol nem a szakmai
hozzáértés, hanem – mint azt a korábbi ciklusokban tapasztalhattuk - a tettestársi kapcsolatok
döntenek vezetői pozíciókról. Sajnos az állami ménesek éppen ezen okok miatt nem töltik be
szerepüket, működnek ugyan, de az anyagi ráfordítás és az elért eredmény nincs arányban
egymással.
Egy új kormánynak nem kívánságlistára, hanem a közjót szolgáló, széles körben
elfogadott, végrehajtható programra van szüksége, melynek egy morzsája a lovas élet és a
lótenyésztés. Talán mi, magyarok többel tartozunk a lónak, mint a környező népek, hiszen a
nemzet történelme és fennmaradása ezer szállal kötődik a lóhoz.
Kiemelten kell foglalkozni, és gyors intézkedésre lesz szükség a legnagyobb állami vagyonnal
rendelkező és a legtöbb árbevételt, de egyben komoly tulajdonosi támogatást igénylő
lóversenyzésen kívül a nemzeti ménesek helyzetének problémakörével. A lovas szempontokból
nagy vagyonnal, jelentős ingatlannal rendelkező, a lótenyésztésre jó esetben nagy hatást
gyakorló intézmények a még meglévő állami ménesek, melyek közül egyesek tudatos
kifosztása és ellehetetlenítése kis híján befejeződött.
Előzmények:
Korábban a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., - mely a
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft-n, a Mezőhegyesi Ménes Kft-n kívül
a Hortobágyi
Génmegőrző Kht. Hortobágyi Ménesét is irányítja, - elsődleges célja az volt, hogy a még
értékesíthető vagyonelemeket mielőbb privatizálja. Szándékuk, hogy a költségek csökkentésére
hivatkozva minimális ló létszámmal és dolgozói létszámmal üzemeltessék ezen méneseket,
melyeket brigádvezető szintű vezetők irányítanának egy budapesti minisztériumi tisztviselő
felügyelete alatt. Ez a kvázi „alibi lótenyésztés” méltó befejezése lenne a szocialista
kormányok 1962-es párthatározata nyomán kialakult ámokfutásnak, mely felszámolta
Magyarországon a legértékesebb törzstenyészeteket, kontraszelekciója révén évtizedes
hátrányba hozva az ágazatot a szomszédos országok és Európa lótenyésztő országaival
szemben. Mezőhegyes privatizációja a bizonyíték, hogy a veszteség forrásának megjelölt
lótenyésztés nem valódi oka, csupán hivatkozási alapja volt a birtok magánkézbe juttatásának.

(Az elmúlt húsz évben megszűnt ménesek közül néhány: Hódmezővásárhely, Sárvár,
Somogysárd, Kerteskő, Szépalma, Porva, Kisbér, Rádiháza, Dalmand, Bóly, Apajpuszta,
Csongrád, Alap, Simontornya stb.)
Miért van szükség az őshonos magyar lófajták védelmére?
Azért, mert ezek a fajták olyan tulajdonságok hordozói, mely tulajdonságok egyetlen más
fajtában sem találhatók meg ilyen összetételben, átörökíthető módon, és ezáltal hordozói a
fajták sokszínűségének (biodiverzitás).
Miért van szükség állami tulajdonú ménesekre?
Mert minden állatfajta – így a ló is – mely nem rendelkezik következetes
tenyésztőmunkát végző bázissal, előbb-utóbb eltűnik, vagy visszafordíthatat- lanul átalakul.
Számtalan szomorú hazai és nemzetközi példa bizonyítja, hogy a génmegőrzés
magántenyészetekben nem valósulhat meg, csak úgy, ha egy bázisménes biztosítja a tenyésztés
szervezést, a nukleusz populáció fennmaradását.
A törvény mellékletének kiegészítésével sikerült elérni, hogy a 2007. szeptember 25-én
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatályba lépésével a Mezőhegyesi Állami
Ménes Kft., a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., a Hortobágyi Génmegőrző Kft. a tartós
állami vagyonkörbe tartozzon. Felügyeleti szerv a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács,
operatív intézkedésekre a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Agrárgazdasági Igazgatósága
volt jogosult, a választásokat követően a MFB-hez került, megoldva a finanszírozás kérdését.
A Szilvásváradi Ménes, valamint a 2007 óta hozzárendelt Maróc pusztai Ménes a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési üzeme.
Aggasztó, és figyelmet érdemel a parádi és nagycenki méntelepek sorsa.
Fontos feladat: A Kerteskői Ménes (Bábolna Zrt. felszámolását követően) törvénytelen
privatizációjának megakadályozása, 450 ha törvénybe ütköző földhaszonbérleti szerződés
felmondása. (Civil kezdeményezésre a széles körű nyilvánosság bevonásával jogi lépésekkel
eddig sikerült megakadályozni a privatizáció jogi lezárását.)
Mely intézkedések szolgálnák a hazai lótenyésztést :
1. A nemzeti ménesek közül Szilvásváradot és Marócpusztát indokolt a korábbi állapotnak
megfelelően szétválasztani, és mindkettőt egységesen a tartósan állami tulajdonban lévő
társaságok közé sorolni, úgy, ahogy az Mezőhegyes, Bábolna és Hortobágy esetében történt
(2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról).
2. Mezőhegyesen a Furioso fajta megmentése érdekében az egyesülettel karöltve nukleusz
állományt kell létrehozni akkor is, ha ez a sportló tenyésztés csökkenéséhez vezetne.
3. Ezt követően ezen társaságokat non-profit kft-ké kellene alakítani, mely lehetővé tenné,
hogy megfeleljenek a nemzeti ménesekkel szemben támasztott elvárásoknak.
A társaságok átalakítását oly módon kell elvégezni, hogy alkalmassá váljanak a nemzeti és
Európai Uniós pályázatokon történő indulásra akár nemzetközi együttműködés keretében is.

4. A nemzeti ménesek szakmai felügyeletét egységesen a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
kellene rendelni, majd stratégiát kidolgozni a génmegőrzés, az oktatás, az idegenforgalom, a
mintagazdasági program tárgykörében, hiszen a Ménesbirtokok tevékenysége már régen nem
csak agrártermelés, meghatározó szerepük kell legyen az oktatás, sport, idegenforgalom,
kiállítás szervezés ( pl. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok) és állami protokoll területén, de
műemlékvédelem és a természetvédelem is kiemelt feladatuk kell legyen.
5. További teendők a cél elérése érdekében:
Nem halogatható a megfelelő gazdasági háttér megteremtése.
A ménesek eltérő adottsággal rendelkeznek, de okszerű fejlesztéssel jelentősen növelhető
bevételük, elsősorban a szolgáltatás területén. Ebben jelenleg nem érdekeltek.
6. A védetté nyilvánított hazai lófajták ÁFA tartalmának csökkentése, 0, vagy 5 %-ra, ezzel
kiküszöbölhető az a versenyhátrány, amely jelenleg a magántenyésztőkkel szemben fennáll.
(Szinte ellenőrizhetetlen az alulszámlázás.)Az állam e címen befolyó adóbevétele szinte
elhanyagolható, miközben jelentős működési támogatásra szorulnak ezek az üzemek.
7. Jelentősen csökkenthető lenne az állami szerepvállalás mértéke pl. a növénytermesztés
bevételeinek növelésével, szolgáltatások bővítésével, és ha a kormányzat kihasználná
protokolláris lehetőségét nemzeti értékeink megismertetése, népszerűsítése terén.
8. Az indokolt állami támogatás mértékét törvényben kell rögzíteni, hogy a ménesek
gazdálkodása legalább középtávon tervezhető legyen.
Az igazgatók kinevezését a társadalmi szervezetek, az egyesületek egyetértésével a nyújtott
teljesítmény folyamatos értékelésével kell átláthatóvá tenni és megteremteni a megfelelő
érdekeltségi viszonyokat.
9. Törvénynek kell garantálni, hogy az állami ménesek, és vagyontárgyaik még részben sem
nem privatizálhatók.
A nemzeti ménesek fő feladata:
¾ Génmegőrzés, apamén-előállítás, tenyésztési szolgáltatás az egyesületi tagok és a
köztenyésztés számára.
¾ Oktatási bázis a szakmunkás- és középfokú oktatás számára, gyakorlati színhely a
felsőoktatás
számára. A középfokú és felsőfokú iskolarendszerű képzés kitűnő gyakorlati
színtere a nemzeti ménesek adta lehetőség. A tanulók megismerhetik, és így később
elkötelezettebbek lesznek a hagyományos magyar lófajtákkal szemben, a legjobb
tanulókat leszerződve a ménesek ezáltal minőségi munkavállalókhoz jutnak. Az
iskolák segítenek a műemléképületek kihasználásában.
¾ Idegenforgalom az adottságok függvényében (több látogató – nagyobb ismertség –
több vásárló),
¾ Verseny- és rendezvény-szervezés, kiegészítő tevékenységek, melyek javítják a
likviditást, növelik a bevételt, keletkező nyereség csökkenti az állami szerepvállalás
szükségességét (növénytermesztés, energia-hálózat stb.),
¾ Szerepvállalás az állami protokoll-feladatok ellátásában
¾ Nemzettudat formálása, nemzeti értékeink védelmének hangsúlyozásával, történelmi
tudat erősítése.

Az FVM „Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottság” 2008-ban elkészített az
Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága részére egy javaslatot az őshonos lófajták
megőrzésével kapcsolatban, amelyben a tenyésztőegyesületekkel együttműködve az alábbi
tenyésztőhelyek fenntartását tartja indokoltnak:
Shagya arab
Bábolna
Nóniusz
Mezőhegyes, Hortobágy
Gidrán
Marócpuszta
Lipicai
Szilvásgárad
Furioso
Mezőhegyes
Kisbéri félvér Pénzesgyőr
Kerteskő ill. Kisbér
__________________________________________
Hucul
Aggteleki Nemzeti Park Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Muraközi
Őrségi Nemzeti Park Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Kisbéren Európai Uniós pályázati támogatásból 860 milliós beruházással befejeződött az
egykori lovarda helyreállítása, és egy kisebb élményfürdő is elkészült, mely az átadás óta zárva
tart (kezelője az MNV Zrt.) Civil összefogással múzeum nyílik, igény van a múlt ápolására. A
város önkormányzata szeretné az egykori épületegyüttest ismét a lótenyésztés és az
idegenfogalom szolgálatába állítani. Egy újabb ménes alapítása és fenntartása forrás hiányában
indokolatlan, de a Kerteskői ménessel együttműködve tartalommal lenne megtölthető hazánk
egyik legnevezetesebb ménesbirtoka, Kisbér.
A Kerteskői Ménes, - mint egykoron az egyezséges ménesek - a Kisbéri Lótenyésztő
Egyesület tagjainak és szolgáltatás formájában lehetőséget nyújtana méncsikók, kancacsikók
felnevelésére. Kipróbálásra, bemutatásra, árverésre bemutatókra Kisbéren kerülne sor. A
Kerteskői ménes állami tulajdonban, de vállalkozói szerződéssel működne tovább.
A 140 fős Bábolnai Szakiskolával együttműködve minden feltétel adott Kisbéren a
gimnáziumban egy lovas középiskolai osztály indítására, ahol a továbbtanulni kívánó, jó
képességű lovas sportolók úgy folytathatják gimnáziumi tanulmányukat, hogy közben nem kell
feladni sport pályafutásukat, mert lovuk is „bentlakásos”. (Kapcsolódás az oktatási
programhoz).
A megvalósulás feltétele, hogy a jövendő kormány birtokpolitikai irányelveinek
megfelelően Kerteskőn a jelenleg per alatt álló 450 ha legelő és földterület haszonbérleti
szerződést felmondja, a szintén törvényellenesen 19,5 millió Ft-ért értékesíteni kívánt 14 ha
belterületi ingatlant és földterületet a felszámolótól ki kiváltja. (Bábolna Zrt. privatizációja).
Törvényi háttér megteremtése:
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény mellékletének, - mely a tartós állami
vagyonkörbe tartozó társaságokat sorolja fel, - kiegészítése Szilvásvárad, Marócpuszta,
Nagycenk és Parád non-profit kft-kel, valamint ki kell azt egészíteni Kisbérrel, illetve
Kerteskővel.
Gazdasági háttér: olyan portfóliók, gazdaságok kialakítása, melyek lehetőséget biztosítanak a
gazdaságosabb működéshez, a vezetők és dolgozók érdekeltségi viszonyának kialakításához, az
állami szerepvállalás csökkentéséhez, kapcsolódva az agráregyetemek mintagazdasági
programjához a növénytermesztés és legelőgazdálkodás területén is.
Törvényben kell rögzíteni az állami ménesek működési feltételeit.

Függelmi viszony: a nemzeti méneseket szakmai szempontból a Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz kell rendelni. A ménesek tevékenysége már rég nem csak agrártermelés,
annál jóval összetettebb, oktatási, idegenforgalmi, sport, kulturális, természetvédelmi feladataik
vannak, melyek bármely más tárcánál torzulást szenvednek és valamely tevékenység
sorvadásához vezetnek.
Szemléletváltás
Az erős civil ellenőrzés meghatározott jogkörrel és átláthatósággal tudja csak
kikényszeríteni a versenyképes működést. Ennek előfeltétele, hogy állami működtetésű
intézmények létjogosultságát tevékenységük okán a közvélemény és a tenyésztők
elfogadják és fenntartás nélkül tudjanak együttműködni.
Ennek érdekében a ménesek első számú vezetőinek kinevezésében, premizálásuk
feltételeiben, a stratégia kidolgozásában helyet kell kapjanak a szakmai szervezetek,
hiszen ezen intézmények működése során közpénzt használnak fel a közcél megvalósítása
érdekében.
A Kormányzat szándéka világos, egyértelmű, mely a hazai lótenyésztőket ismét
reményekkel tölti el. Üdvözlendő, hogy a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül gyors
megoldást találtak a finanszírozásra, hogy végre megoldódni látszik Bábolnán a
termőföld bérletének kérdése, de a legfontosabb tartalmi kérdésekben a sodródás,a
koncepciótlanság, az érdektelenség a jellemző, a hazai lótenyésztés szolgálata az elmúlt
három évben- háttérbe szorult.
A fajták eróziója felgyorsult, cselekedni kell, ha szeretnénk fenntartani kevéssé becsült, és
agyonhallgatott értékeinket, a hagyományos magyar lófajtákat.
Bábolna,2011-04-05
Dr Hecker Walter
elnök, egyetemi magántanár
Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete

GÉNMEGŐRZÉS, FAJTAFENNTARTÁS
A TENYÉSZTŐSZERVEZET NÉZŐPONTJÁBÓL
Dr. Mihók Sándor
Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete

Hucul

Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesülete

Gidrán
Kisbéri-félvér

¾ A védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett
magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV. 19.) sz.
Országgyűlési Határozatnak a magyar lófajták esetében is érvényt szerezni.
¾ A magyar lófajták nemzeti imázsának megteremtése.
¾ Az állami, vagy közvetve állami ménesek feladatának a génmegőrzési szabályok
szerinti meghatározása
• vonalak, családok fenntartása,
• méncsikók szakszerű felnevelése,
• sportkipróbálás a tenyésztés érde-kében.
¾ Az állami ménesek integrátori, koordináló szerepének elfogadottá tétele
• tenyészszemlék helyszíne,
• ménvizsga centrumok,
• méncsikónevelő helyek,
• üzleti alapú lókiképzés,
• versenyhelyszínek,
• oktatási intézmények gyakorló gazdasága.
¾ Az egyezményes ménesek fogalmának helyreállítása és munkájuk génmegőrzés
szabályai szerinti segítése.
¾ A veszélyeztetett fajták esetében az apaállat-ellátás (felnevelés, felvásárlás) korábbi
helyzetének visszaállítása, magasabb szakmai színvonalon működésének,
működtetésének meg-teremtése.
¾ Célpárosításokhoz elegendő forrás és ennek korrekt pénzügyi elszámo-lásának
lehetősége.
¾ Teljesítményvizsgálatokhoz, konkrét szakmai programokhoz elegendő forrás
 hazai, külföldi kiállítások,
 képzések.

¾ A génmegőrzési támogatás „reális” összegre növelése
 200/115 Euro helyett az 500/220 Euro megkérdőjelezhetetlenné tétele.

¾ A támogatási rendelet minél előbbi módosítása
 létszámot és ne azonosítót kelljen őrizni,
 nincs indok az évi fedeztetési kötelezettségre.
¾ Integrált vizsgálatok végzése a ritka genotípusok felderítéséhez (DNS
mikroszatellitek, fehérje polimorfiz-musok, esetleg szerológiai vizsgálatok)
¾ Legalább egyszeri, esetleg időnkénti, szúrópróbaszerű mitokondriális DNS vizsgálat
lehetősége a haplotípusok meghatározására (kancacsalád besoro-lások pontos
eldöntésére).

A kis bér i félv ér faj ta j elenle g i p r oblémdi r öviden :
Legnagyobb probléma,hogy a 814 kanca mintegy 660 tenyésztókezénvan, így a tenyésztés
ugy atulajdonosi szerkezetben,mint térben,mind pedig szakmai ésanyagi lehetőségekterén
e|aprőződott.Nincs a fajtánakegy olyan állami ménese'ahozzátartoző infrastruktúráva|,
ahol meg kellene/lehetneoldani az alábbi feladatokat:
o Vonalak fenntartása.
o Családokfenntartása.
o Sportkipróbálás
o Méncsikók szakszerűfelnevelése.
o Látogatőkszámára is bemutathatő tntézmény,
ahol
Képzéseket
lehet tartani
. Ménvizsgákatlehet tartani
. Tenyészszemléketlehet tartani

szervezni
; P'tmt*5:ilffiilreher
Tagok lovait ijzlretialapon lehet kiképezteIni.
-

Nem fajta-specifikus,de probléma,hogy nincsenekpályázatok egy-egy konkrét
szakmai pÍogramra'úgymint:
o Kiadványok megjelentetése.
o Képzésekszervezése.
o Megjelenéskülföldi kiállításokon

A DNS alapű származás-ellenőrzés
ineálisan dtága.Nagy segítség
lenne,ha egy-egy fajtában
a megszülető csikók I0 Yo-ánakvizsgá|atátaz á\Iam kifizetné'
A jelenleg érvényben
lévő őshonos támogatásproblémája,hogya bejelentettlovakat
szabályosannem lehet eladni, így 5 évignem lehet minőségicserétvégrehajtani.
A nagycenki ménsajátteljesítmény
vizsgáIőállomásnak a Nyugat-m agyarortszági
Egyetem
részére
történt átadásamegnehezítia ménsajátteljesítmény
vizsgálatokat,mivel eÍreaz
Egyesületnek nincs saját infrastruktúrája,szeméIyzete,stb. Célszerűlenne ezt a feladatot a
társ tenyésztőszervezetekbevonásáva| a mégmeglévő állami ménesekvalamelyikének
bázisán megszervezni.
Az á||amitulajdonú,lovas képzéssel,
oktatássalfoglalkozó intézményekben
szükségeslenne a
fiatal méneksportkipróbálásátmegszervezni, elvégezni.

2011-03-28

MAGYABffiEGvÉRŰ

LrTEhIrÉszTŐ
onszácos ncrresÜI,ET

8360Kest'.heb, Fielikon kóz I4/B.

Kissfi*ftétÍÍeí'fési K.ift.fóiÍife'éf ésGéÍitiiegő'z'ésiKoordiÍi{*eós Kii'pÓEf
Dr. Szalay István igazgatől

Tisáett Igazgató Úr!
A riiaglar hidegvéni loferiyésztók net.éberiüdvözlörn a kemapos rsÍidetrérÍy[ésöröriiöriÍriek
napi gondjaikat.
adok kifejezést,hogy a tenyésáőszervezetek ilyen fórumon elmondhatjáí<
riraködési goÍidjainkatfoga}riiaz:oriÍÍieg
E,}ös2ör a s2rr.Ve:Zeti,
A lótenyé,sztőegyesületek kis tagletszámmal éskis állatlaszárnmal rendelkezrrekésországos
hafaskc'rtÍfgladatokaf lafÍiak eI. Ez-ek a kis fen}égfföszervezefek öflállóaÍi ÍieÍ'iképesek
országos vonatkoásban megoldani atenyésáésszewezést,törzskönyvezési adatgyűjtéstés
hartÍdc.Ifffea Magyar Lofeniéstrőlt Ofseágos
e]lafÍiia saikssges szolgáhafás{'kat' F;z1ért
Szovetségétésezenbeltil a Tenyésztésilrodát. Ez a szervezet lefedi az ország egészterületet
miriden lofÍ'jtára vorÍafkoáó.ail'Ínú.ködferirrz országbs LóiriforriiácÍos ReltdszéÍt,ádafot
szolgáltat az egyedazonosításhozésszármazásnyilvarrtartáshoz.Szükségeslenne a ló
nyilvántaÍtás ésloúttevélkiadás kerefeiÍIekrendezés€ is, a féntireridsZefelőnyeirtek
megtartásával. Kerjük ezt a szervezeti formát e|ismerni ésmíiködósének hatáskiirét és
felféfeteifjrigsÍabá$bán me$hatá roZÍii.
Napi témaa nllvárrtartási éstenyésztésirendszerből kimaradó lovak helyzeténekrendezése.
Jete*leg hivafalosari c:sakvalariieJy tényésztőságf?ez7faltal errgedéIyeáettriiérifedez, tehitt az
úg1mevezett,,koztenyésztés.ű''
kancák szaporulata a hivatalosan engedélyezettfedező mén
je|erlt.
ivadéka.Ez a hidegvéni mériekss€tébeÍilériyeges.niert élelfiiiszerá'rúalapot
Tisztálzt|ike1lenea ttrzskörryvi besorolás, aszínmazásigazolás kiadásának feltaeleit
siabá|yoza köztsse$i ésÍieÍfizeijogszÍlbáryokbalt eriilitere fbgallÍiakaf ésaz6l<.'|ke|friaziÍsÍiÍ,.
Az egyesület a jelenlegi szervezetbenéstámogptási rendben ma mégfenn tuda magát tartani.
inforrfiafikai liárreréliek
Szükse$eslÍek IátsáI( a ftirZsköriyveeés ésteltyéseértékbecslés
fejlesztése.
Gyakraa fulzotfak aZ allafferiyésrttik adrÍtinisaraílv tertlei, ilidokolaflaÍIul seigoruak az.
állatjóÍétiéskörnyezetvédeÍmielőírások.
kátr'ds.Ólátdsálápvető gatÍdazáir'áálláf ufánpótlás ésf{iÍtás.Á jélen}égi
A génrÍÍégőr?élísel
hidegverti ménállomány fele (110) aÍlamitulajdonú,de néhányévenbeltil ateljes kieséssel
k-e1rEáÍiid|iÍ|i.Á'E ufánpóflás névélése'. kÍildÍi{isfékíritetfélá génmégtirzésiszétiipoÍifokaf,.
nincs biáosÍtva. Számolni kell ana|, hogy csak magárrtrrlajdonú
ménlesz, amely nem biztos,
h{'$.6tr fédéz,
áhÓl á gédrriégőrzési
sztmponfok etriÍídokolnák. SáikségeSnékfá.ÍÓÍiiá
genmegőrzésiszemporrtokfigyelembevaelével támogatni a kijelött egyedek felneveléset'
sé''i glizdáságos. Íiierrá
ezek légitÍbbjÍiiÍÍflk
rfiégvásárlásáf koáutájdcÍibíi. A méÍifíiÍtás
lenne bizonyos kancaletszám mellet tartott méÍIt
kihaszrráltságnem biztosÍtott,ezértcé|szeríí
a kancával azonos módontámosatni.

Kesáhely,20l l .március.29.
Markos Lászic
ügyvezeÚőelnok
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Magyarország méhészeti ágazatának helyzetképe, szükséges intézkedések
Kováts Károly, Kovács László
A magyarországi méhészkedésünk függ elsősorban az Európában elfoglalt helyünk,
természeti határaink ill. környezeti adottságainktól. Ezt egészíti ki a méhek jellegzetes
párzásbiológiája, melyet a nagy méhsűrűség (közel 10 méhcsalád/km) teljes mértékben
meghatároz. A szelíd és könnyen kezelhető méhek fenntartása az együttélés szabályait kell
hogy segítse. Lévén, hogy Európa sűrűn lakott terület, a méheknek úgy kell létezniük, hogy a
társadalom ne vegyen róluk tudomást. Ezt valósítja meg a hazai krajnai fajta pannon
változata (Apis mellifera carnica pannonica), melynek első leírását 1953-55-ben határozták
meg (Bak F.). Fontos ennek a fajtának helyi - pannon krajnai fajta - változatának
őshonossá minősítése, tekintettel a biometriai vizsgálatok alapján is megerősített, ill. leírt
jellemzőkre (Ruttner, 1988).
A csoportosan többet tenni kész Méhtenyésztő Egyesület tagjai azok, akik szervezett
formában jelentős adatgyűjtés birtokában végzik tenyésztő munkájukat. A méztermelési
adatokon túl jellegzetes viselkedésbeli tulajdonságot használnak fel a kiválogatás során. A
számos tulajdonság közül, mint pl. a szelídség vagy ingerlékenység, a lépenmaradás, a
rajzóhajlam, a hygiéniás viselkedés, a méz- viasz- propolisztermelés stb. más és más
szempontból nagy jelentőségű a tartás és tenyésztés során. Az egyik ilyen tulajdonság pl. az
ingerlékenység (az esetleg szúrós, vadul viselkedő méhek) kizárása a továbbtenyésztésből.
Át nem gondolt tenyésztéssel veszélyessé válhatnak ezek a szelídnek tűnő rovarok is.
Különösen fontos kiválogatási szempont a hygiéniás viselkedés, amely a méhcsalád
ellenállását jelenti a betegségekkel szemben. A rajzóhajlam pl. két szempontból hátrányos.
Egyik a méhész gazdaságosságát rontja, hiszen a termelés ideje alatt megosztja a méhcsalád
erejét és szaporodik a nektárgyűjtés helyett. A másik hátrány, hogy a számos raj kisebbnagyobb méretben az emberi közösség egyéb, méhészeten kívüli, területeit is ellepheti,
riadalmat keltve az e tekintetben laikus embernek.
Magyarországon az üzemszerű méhészeti technológia és intenzív tartásmód jelentős
anyag- és munkaköltségekkel járó tevékenység. Ezen okból a termelés biztonsága és a
hatékonyság fokozása elengedhetetlen követelménye az eredményes méhészkedésnek. Ezen
tényezők alappillére az egészséges méhcsalád. Méhcsaládjaink más állatfajokhoz hasonlóan
számos betegséggel küzdenek. Ezen küzdelemben esetenként elkerülhetetlen a megfontolt,
szakszerű gyógyszeres kezelés a kórokozókkal és parazitákkal szemben, hogy méhcsaládjaink
termelékenységét illetve megtartását biztosítsuk. A kutatási eredmények alapján kifejlesztett
hatásos készítmények preventív, és gyógyító felhasználása elengedhetetlen a méhészeti
ágazatunk eredményességének hosszú távú és biztonságos fenntartása érdekében.

Más szempontból, a gazdasági növények megporzása tekintetében igen fontos szerepe
van a hazai méhsűrűségnek, hiszen az ország közel 70%-a mezőgazdaságilag művelt terület.
A világon létező virágos növények 80%-át a méhek termékenyítik meg.
A méhészeti ágazat méhegészségügyi helyzete és biztonsága tarthatatlan állapotban van.
A korábbi évekkel ellentétben nincsenek engedélyezett, hatásos antibiotikum készítmények
pl.: enyhébb költésrothadás, Nosema kór tekintetében, illetve a varroa atkával szemben
leghatékonyabb hatóanyag, az amitráz alkalmazhatósága is bizonytalan (rapszódikus az
engedélyezés tekintetében). A magyarországi méhészek így már több, mint három éve a
méhegészségügyi problémákkal szó szerint magukra vannak hagyva! „
A méhészek szorult helyzetükben különféle hatóanyagokhoz nyúlnak, melyeknek
szermaradványai a mézből kimutathatók, így mézüket nem értékesíthetik, akár el is
kobozhatják. (lásd.-mézbotrányok). Ha a kevésbé hatékony, de engedélyezett eljárást
választják, vagy nem tesznek semmit, akár elveszíthetik méhcsaládjaikat (lásd.- tömeges
tavaszi-őszi méhpusztulások), - illetve nem tudnak hatékonyan termelni (gyenge népességű
méhcsaládoktól gyenge mézhozam).
A méz tekintetében is meg kell szűntetni a „labortisztaságú méz” fogalmát, mint más
alapélelmiszereknél ( hús, tej, tojás, stb.), szermaradvány tekintetében határértéket kell
felállítani és azt uniós szinten elfogadtatni.
A méz tekintetében újfent megállapított szermaradvány értékekhez igazodó
felhasználási javaslattal rendelkező, hatékony antibiotikumok és parazitaölő szerek
kifejlesztése és engedélyeztetése szükséges.
Fajtakérdés és oktatás:
Hazánkban a krajnai méh az egyetlen államilag elismert honos fajta, amit a Magyar
Méhtenyésztők Országos Egyesülete mint a fajta tulajdonosa több mint 30 éve tenyészt,
fáradozik vérvonalának tisztántartásán a KÁTKI Méhtenyésztési és Méhbiológiai
Osztályával karöltve. Munkánkat rendkívüli módon nehezíti, hogy a hatályos
Állattenyésztési Törvény nem mondja ki, hogy a hazai körülményekre való tekintettel
(négyzetkilométerenkénti 10 méhcsalád, vándoroltatásos méztermelés,) csak a honos fajta
tenyészthető. Ezzel sok méhész visszaél, és külföldről a legkülönbözőbb fajta méhanyákat
hoznak be az országba. A hatóság ellenük tehetetlen.
Ennek a fajtakérdésnek az egyik oka, a méhészek magas szintű szakmai hiányossága. Nem a
meglévő honos fajta szakszerű kezelésével próbálják növelni a terméseredményeket, hanem
más idegen fajtától várják a csodát.
A másik ok, szintén a méhészek tudatlanságára alapozik. Azok a méhészethez nem értő
csak az üzleti lehetőséget kihasználó emberek állnak a háttérben, akik
jó
reklámtevékenységgel próbálják a tudatlan méhész orra előtt elhúzni a mézesmadzagot a más
fajták dicséretével.
Ezen problémák elkerülése érdekében a magyarországi méhészképzést alapjaiban meg
kellene reformálni. Szoros kapcsolatba kéne hozni az elméletet a gyakorlattal. Erre jó példa
lehetne a rendszerváltás előtt nagyon jól működő és alapos képzést adó Zalaapáti
Méhésziskola. Ide csak legalább igazolt két éves szakmai gyakorlattal lehetett bekerülni, és a
képzés során a méhészetet úgy elméletileg mint gyakorlatilag teljes egészében el lehetett
sajátítani. Ehhez nagy segítséget adott az iskola 300 családos méhészete, és a szakmailag
magasan képzett szakmai és gyakorlati oktatók.

Méhegészségügy:
A méhészeti ágazat egészségügyi helyzete és biztonsága tarthatatlan állapotban van. A
korábbi évekkel ellentétben nincsenek engedélyezett, hatásos antibiotikum készítmények pl.
enyhébb költésrothadás, nosema kor tekintetében. A parazitákkal szemben (pl. varroa atka)
volt hatékony védekező szer, az amitráz, de ennek használatát is betiltották. A magyarországi
méhészek így több mint három éve a méhegészségügyi problémákkal szó szerint magukra
vannak hagyva. Az államilag támogatott „gyógyszerek” egy része teljesen hatástalan, vagy a
leírásban szereplő dózisnak a többszörösét kell használni ahhoz, hogy a régi szerek
hatásfokát csak megközelítse. A méhész, aki a méhállományát meg akarja tartani más
állatoknál használt készítményeket kénytelen alkalmazni. A méhésztársadalom teljesen a
mézfelvásárlók kiszolgáltatottjai lettek. Ez ellen még minisztériumi szinten sem mernek
fellépni.
A mézben lévő szermaradványok most sem jelennek meg nagyobb mértékben mint ez
előtt jó pár évvel. Problémát csak most csinálnak belőle, amivel csak azt érik el, hogy pár
éven belül a magyarországi méhészet teljesen kipusztul.
A mézfelvásárlók mellett két Uniós rendelet is a méhészek ellen irányul. Az Európai
Parlament és Tanács 470/2009/EK rendelet 23. cikk b) pontja és a Bizottság 37/2010/EU
rendelet melléklete mely valóban nem határoz meg a mézben limit szermaradvány mértéket.
Ezzel arra kötelezi a méhészeket, hogy a Földön egyedülállóan labortiszta élelmiszert
állítsanak elő.
Ugyan ez a rendelet (470/2009/EK) 3. pontja kifejezetten utasít rá, hogy a mézre is igen
is meg kell állapítani a farmakológiai hatóanyagok legmagasabb maradékanyag határértékeit.
Ezért nem értem, hogy miért a mézfelvásárlók érdekei vannak előtérbe helyezve 17.000
méhésszel és 900.000 méhcsaláddal szemben, olyan szinten, hogy sem az OMME (Országos
Magyar Méhészeti Egyesület), sem a VM megfelelő illetékesei, sem az MgSzH megfelelő
osztályai nem mernek, vagy nem akarnak az ügyben lépéseket tenni az Unió felé.(?)
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Kisállattenyésztési Kutatóintézet és
Génmegőrzési Koordinációs Központ
Dr. Szalay István
igazgató
Gödöllő
Tárgy: Az őshonos fajtáink tenyésztésével kapcsolatos javaslataink

Tisztelt Igazgató Úr!
A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség, mint a hazai őshonos juh és
kecskefajták elismert tenyésztő szervezete, nevében az alábbi észrevételeket,
javaslatokat tesszük a hazai őshonos haszonállat tenyésztés jobbítása érdekében.
A 38/2010. FVM rendelet alapján minél hamarabb kerüljön kifizetésre a 2010. évi
támogatás, és a rendeletmódosítás során kerüljön rögzítésre, hogy a következő
években milyen határidőig történik a támogatás kifizetése. Ez adna biztonságot és
kiszámíthatóságot a tenyésztők számára. (Ez nem csak ennél a támogatási formánál,
hanem a többi állattartókat érintő támogatásra is igaz: AKG, Natura 2000, KAT, stb.)
A rendeletmódosítás terjedjen ki azoknak a szakmai javaslatoknak rendeletbe
építésére, melyeket már a rendeletalkotás során is többször jeleztünk.
Ne adott fülszámú egyedet kelljen öt éven keresztül tartania, hanem a nukleusz vagy
fajtafenntartó előírásoknak megfelelő egyedek létszáma után járjon a támogatás. Az
állománypótlásra, cserére ne csak akkor nyíljon lehetőség, ha egy egyed elhullott,
hanem akkor is, ha az tenyésztésileg indokolt. Nyíljon lehetőség arra, hogy
állományokat részben lehessen átadni, átvenni, hiszen ennek szükségességére az
életben nagyon sokszor van példa (területcsökkenés, betegség, tartási körülmények
megváltozása, stb.), Ez lehetőséget biztosítana az állományok megmentésére. Szintén
indokolt lenne, hogy a támogatási időszak alatt új tenyésztők csatlakozhassanak a
programhoz, a programban jelenleg nem szereplő állatokkal, amennyiben azok
megfelelnek a szakmai előírásoknak. A veszélyeztetett fajták esetében (cikta, tejelő
cigája, parlagi kecske) a rendelet tegye lehetővé a nagyobb arányú létszámfejlesztést,
hiszen ez lenne a biztosítéka, hogy ezek a populációk olyan létszámra növekedjenek,
ami biztosítja a fajta fennmaradását. Végezetül, de nem utolsósorban a
tenyésztőszervezetek a rendeletben kapjanak érdemi felhatalmazást a program
végrehajtásában, lebonyolításában.
Vagy ebben a rendeletben vagy más jogszabályban támogatni kellene az apaállat
előállítás, nevelés és tartás költségeit, ugyanis ezek szintén jelentős többletköltséget
jelentenek, viszont a fajták fenntartásához elengedhetetlenek. Az őshonos fajtáknál
sokkal több apaállatot kell használni, mint a nagylétszámú kultúrfajták tenyésztése
során, a biztonságos génfenntartás érdekében.

Még az idei évben az ÚMVP keretében az őshonos állatok tenyésztőszervezetei
részére minél hamarabb kerüljön megnyitásra a 214/C jogcím, és ez alapján kerüljön
kidolgozásra és meghirdetésre a támogatási rendelet. A tenyésztő szervezeteknek is
jelentős költségeik merülnek fel a fajtafenntartás, génmegőrzés és a törzskönyvezési,
tenyésztési munka során. Ennek keretében az alapfeladatok ellátásán túlmenően
forrásokat kellene biztosítani az egyes fajták DNS alapú vizsgálataira,
géntérképezésére.
Az érvényben lévő őshonos 93/2008. FVM rendelet alapján a tenyésztési hatóság
kezdje meg valamennyi fajra, fajtára kiterjedően a szaporítóanyagok begyűjtését, in
vitro megőrzését.
A Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség nevében továbbra is fenntartjuk azt a
kezdeményezésünket, hogy az őshonos fajták elismert tenyésztő szervezetei –
amennyiben erre természetesen igényük van – alakítsanak egy ernyőszervezetet,
szövetséget. Nem az őshonos állatok génmegőrzése területén dolgozó, működő
szervezetek számát kívánjuk szaporítani, hanem egy tisztán tenyésztőkből álló
szervezet létrehozását szorgalmazzuk. Ennek keretében a tenyésztőknek, tenyésztő
szervezeteknek lehetőségük lenne a közös szakmai munkájuk összehangolására,
hagyományaink közös megőrzésére, megjelenítésére, népszerűsítésére kizárólag
szakmai alapon.
Javaslataink, észrevételeink, kezdeményezésünk érdemi figyelembevételében bízva
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elnök

dr. Sáfár László
tenyésztésvezető

Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete
Dr. Kárpáti László, elnök
1997.-ben alakult, de szervezeti gondok miatt a munka nagy részét a
Magyar szürkét tenyésztők egyesülete végezte.2010-ben újjászerveződött. A
vonatkozó jogszabályok alapján, tenyésztői program szerint működik. Az összes
hazai nőivarú bivaly létszám 1809, ebből 945 a tehén. Legnagyobb tenyészetek
/nőivar/: Balaton felvidéki NPI-294, Kiskunsági NPI-250, Hortobágyi Nonprofit
Kft.-l95, Fertő-Hanság NPI-154, Szomor Dezső-146, Hortobágyi NPI-115,
Körös-Maros NPI-86.
Legtöbb helyen az állományt télen is a szabadban tartják. /Pl. Fertő-Hanság rideg tartás/ Fejés ritka.
Gond a gulyában tartott állatok azonosítása.: a krotáliák a dagonyázás,
dörgölődzés következtében kiesnek, elvesznek, a borjú több anyától is szopik
ezért fontos lenne a chip-jelölés hivatalossá tétele. /Különben is pompás, sőt
festői megjelenésű ősi állatainknál a különböző színű füljelzők - főleg borjaknál,
bárányoknál - látványromboló és visszatetsző/
Támogatás és egyéb gondok, mint a magyar szürkénél.
Dr. Kárpáti László
elnök

A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének javaslatai a magyartarka fajta
fenntartásával, genetikai fejlesztésével kapcsolatban
A tenyésztőszervezetek szakmai munkájának elismerése, véleményük kikérése és azok
figyelembe vétele az ágazatot érintő kérdésekben. Fontosnak tartjuk ezt azért is, mert sok
esetben ezen államilag elismert tenyésztőszervezetek munkáján múlt egyes háziállatfajtáink
fenntartása, megőrzésük az utókor számára. A hatékony fajtafenntartói és nemesítési
munkához szükséges szakmai és tenyésztői háttér ezen szervezetek esetében maradéktalanul
rendelkezésre áll.
Az „őshonos támogatás” 2014. utáni fenntartása, amely elősegíti a kettőshasznú magyartarka
aktív populáció létszámának a bővítését, a fajtafenntartói munka tenyésztői elismerését. A
létszám tekintetében a fajta sajátos helyzetben van. Országos szinten ugyan a második
legnagyobb létszámban tenyésztett fajta, de a fajta fenntartásához szükséges (tenyészbika,
tenyészüsző) termelésellenőrzött, törzskönyvezett nukleusz- és fajtafenntartó populáció
létszáma ugyanakkor vészesen alacsony (2010-ben 3657 standard laktációt zárt !!!).
A magyartarka, mint „nemzeti kincs” és veszélyeztetett fajta tenyésztésében / tartásában
vegyenek részt az állami tulajdonú intézmények (nemzeti parkok, egyetemek, szakiskolák,
stb.). Számos követendő példa adott (pl. Őrségi Nemzeti Park, Kaposvári Egyetem, Pannon
Egyetem, stb.), a fajta versenyképes tej- és hústermelése megfelelő árbevételt biztosít ezen
intézményeknek. Különösen indokoltnak tartanánk a megfelelő legelőterületekkel rendelkező
nemzeti parkokban a magyartarka kettőshasznú változatának a tenyésztését, hiszen
bizonyított, hogy a fajta legelőre alapozott tejtermelésben is versenyképes alternatívát jelent.
A termelt tejből pedig a tájegységre jellemző márkázott regionális tejtermékek gyártására is
lehetőség nyílna, amely szervesen kapcsolható az ökoturizmus fejlesztéséhez is. A
takarmányozásban szerepet kaphatnának a régi magyar kultúrnövény fajták, amelyek
megőrzéséhez ezen keresztül is lehetőséget biztosítanánk.
A fajta genetikai képességének fejlesztése (tej, hús, fitnesz, küllem), versenyképességének
megőrzése megköveteli a tenyészértékbecslés rendszerének folyamatos korszerűsítését is. E
tekintetben igénybe kell vennünk a legkorszerűbb ismereteken alapuló biotechnikai
eljárásokat (genomszelekció) és az ezen alapuló tenyészértékbecslést, amelynek a
tenyészbika-jelöltek előszelekciójában van nagy gyakorlati jelentősége. Így csökkenthető a
tenyészbika tartás és az ivadékvizsgálat költsége, gyorsul a genetikai előrehaladás.
A vizsgálatok költsége, és az ezen alapuló tenyészértékbecslés kifejlesztése ugyanakkor
jelentős pénzügyi forrásokat igényel, amelyhez nem nélkülözhető a tenyésztőszervezeti
összefogás és az európai országokhoz (Ausztria, Németország, Csehország, Franciaország,
Olaszország) hasonlóan az állam anyagi szerepvállalása.

A MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHÁT TENYÉSZTŐK EGESÜLETÉNEK
FELVETÉSEI, AZ ŐSHONOS KONFERENCIA KAPCSÁN
1.
EREDETVÉDŐ ÉS TANÚSÍTÓ RENDSZER HATÓSÁGI MEGERŐSÍTÉSE. A
DNS kutatásban a legutóbbi vizsgálatok eredménye nagymértékben utal szürkemarhaként
forgalmazott, de attól eltérő eredetű termékek értékesítésére. (A mintákból, melyeket
vegyesen éttermekből és boltokból származó tőkehúsokból, és kolbászmintából
gyűjtöttünk, csupán, azok egyharmada volt valóban szürkemarha!)
A debreceni egyetem DNS laboreredményei - egy előremutató módszert jeleznek, mellyel
kimutatható a valódiság, hatósági eljárásrend kezdeményezésére azonban nem jogosít fel!
Szükség van tehát, hogy a hungarikumokat feltétlenül mintavételezés és ellenőrzés védje a
piacon! A fogyasztóvédelem és a piaci biztonság megteremtése kizárólag hatósági intézmény
DNS laboratóriumának feladata lehet.
2.
KIVITEL TILALMA. ÚTLEVELEK KIADÁSA. Javasoljuk, hogy, a magas
genetikai értékek védelme érdekében, a külföldre történő értékesítés esetén a 04-es kóddal
rendelkező szarvasmarha külföldre történő szállítása kizárólag a tenyésztő egyesület és a
hatóság engedélyével történjen! Vagyis a tenyésztő egyesület és a hatóság hozzájárulása
nélkül ne állítsanak ki marha útlevelet!
(Jelenleg hozzávetőleg 850 külföldre eladott szürke szarvasmarhából 450 volt az egyesület
által nyilvántartva, és csak 180 egyed esetében kértek kiviteli engedélyt). Valamennyi
hungarikum alapanyagokat képező fajták esetén is javasoljuk ugyanezt.
3.
ENAR. Adatbázishoz történő hozzáférésünket kérjük főfelügyelői szintig
engedélyezni!
Egyfelől listaszerűen látnunk kell az állataink éves forgalmát a tenyészetek között,
hogy a hozzánk beküldött adatok ellenőrzésekor azok eltérnek-e a gazdáink országos
adatbázisba beküldött adataitól, másfelől a szükséges származási módosításokat, ne kelljen
a vidék mozgósításával elvégeztetni. A gazdának és főleg a koordinátorának ugyanis, akik erre jogosultak, - legtöbbször fogalmuk sincs, mit íratnak velük alá! Nincs
szükségünk a krotália-forgalom, rendelési adataira, kizárólag a létszám és származási
adatok hozzáférésére listaszerűen, annak érdekében, hogy a javításokat és
módosításokat egyszerűen és gyors egyeztetéssel végeztethessük el.
A származások miatti javításoknál sok esetben fordul elő ugyanis, (pl: tenyészbikák
katalógusa, származási lapok kiadása), hogy a felmenő még jóval az ENAR előtti
korszakban élt. Korábban a tenyésztő szervezetnél vezetett és nyilvántartott déd-, és
ükszülők összekötését (természetesen OMMI vérlabor adatokra támaszkodva), - az
egyesületünk adatbázisából, az országos adatbázisnál pontosabban ismerjük. Ma a javításokat
a tenyésztő és megyei koordinátora módosíthatja csupán, amely egy ostoba felesleges
kerülőút, s ha lehet, meg kell szüntetni!
(Valamennyi húsmarha egyesület is támogatja javaslatunkat).
4. MARKETING. Elősegíteni a magyar szürke termékeinek és általában a marhahús
fogyasztásának népszerűsítését, kiskereskedelemben is, hiszen a szarvasmarha, szemben a
sertéssel és baromfival nem táplálék konkurense az embernek.

5. OMÉK és más országos kiállításokon az őshonos fajták egységesen és hagyományosan
történő bemutatását kellene támogatni! (pl. Baranya- Szentlőrinc már évek óta nagyjából
ebben a szellemben valósul meg, de más kiállításokon sajnos nem tapasztalható ennek
nyoma). Ezek az őshonos fajták képviselhetik a városi lakosság és a gyerekek megértő
közeledését a hagyományos mezőgazdaság felé!
6. GYEPEK HASZNOSÍTÁSA
Kérjük, hogy a kaszálással, - még az öko- gyepek kaszálásával, és más fajtákkal való
legeltetéssel szemben is, - az őshonos fajták legeltetése, elsőbbséget élvezzen!
A magyar szürke szarvasmarhával való legeltetéses hasznosítás, kétségtelenül az ökológiai
gyepgazdálkodás legjobb formája, a növényi társulások, a faji és fajon belüli diverzitás, és
génmegőrzés legjobb módja.
TOVÁBBI JAVASLATAINK
7.
ÁLTALÁNOS GAZDABARÁTABB ADMINISZTRÁCIÓ
Pl. :Bejelentési határidő rugalmas kezelése: Sürgős és rugalmas intézkedés lehetőségére
lenne szükség, - az elmúlt határidőktől függetlenül, - hogy lehessen a szerzett
területbérleteket menet közben is bejelenteni, (az állománynagysághoz a területet bérléssel
később is hozzáigazított, vagy bérelt, szerzett területekre vonatkozóan is). Tehát akár az
adott évi kifizetési kérelem beadásakor, a kifizetési kérelemmel együtt is kérvényezhető
legyen a bérelt területek bejelentése, és ne legyen kötelező érvényű a december 31.-i
határidő betartása. (Elsősorban természetesen az AKGP-ban jelenleg is résztvevő
területekre kell vonatkoznia az új, rugalmas beadási határidőnek)!
Pl. :Középmély talajlazítás: A gazdáktól elvárt kötelezettségek ellenőrzésekor
nyomatékkal legyen figyelembe véve, az adott tájegység és gazdálkodási év aktuális
viszonyai! Egy csapadékos év nem teszi lehetővé az előírt kötelező talajművelési munkák
elvégzését. (Ennek egyfelől fizikai korlátai lehetnek, belvizek miatt nem lehet rámenni a
földekre stb., de a termőföld károsodását is okozhatja a rosszul elvégzett földművelés)! Ezért
a támogatások előírásainak ne legyenek torzító hatásai a gondos és szakszerű gazdálkodásra!
Pl.:Zöldtrágyás növények leszántása: Olyan gazda, aki istállótrágyát használ, ne legyen
mindenáron kötelezve a zöldtrágya használatára. Hasonló okoknál fogva az előző pontban
megfogalmazottakhoz.
8.
ÁLLAMI TULAJDONÚ FÖLDEK 5 ÉVRŐL 1 ÉVRE ÁTÁLLÁSA NINCS
HARMÓNIÁBAN AZ AKG ELŐÍRÁSÁVAL!
9.
Jelenleg már teljes MVH ellenőrzés folyik, holott a munkák, és az állatok kihajtása
miatt, legtöbb gazdánk ezt május 20 után tartaná természetesnek!
10.
A magyar szürke rideg tartásából eredően (sajátságos tartástechnológia!) és a fajta
egyedi tulajdonságainak (pl.: a fülek szőr általi benőttsége) köszönhetően az ENAR által
előírt nyilvántartási kötelezettségek az átlagosnál nehezebben teljesíthetőek!
Kérjük ezért, hogy a magyar szürke fajtában az MVH- MGSzH által előírt állatjelölési évközi
monitoring keresztellenőrzéseket az ellenőrök október – november folyamán végezzék el,
- tehát augusztus előtt semmi esetre sem! - hogy az ezzel együtt járó károkozást feltétlenül a
legkisebb mértékűre csökkentsék! (Olaszországi rokonfajtánk ottani ellenőrzései is hasonló
indokok miatt novemberben történnek).

11.
Az őshonos szürke marhát kezelje az állategészségügy nemzeti értéknek megfelelően,
mind szakmai, mind gazdasági szempontból. Az extenzív állattartás nem lehet oka a nagyobb
számban elrendelt zárlatoknak!
12.
Gulyások szakmai képzésének elősegítése, tanfolyam és a gulyásversenynek
támogatására pályázat kiírását szorgalmazzuk és várjuk.
13.
Kölcsönös nemzetközi szakmai utak és cserelátogatások megszervezésének anyagi
támogatására pályázatokat várunk (Románia, Szerbia, Horvátország, Olaszország).
14.
VÍZTÁRSULATOK. A szürkemarha kevés igényű állat. Mégsem bírja ki esetenként,
hogy egy adott terület víz alá kerül. Az egyesület tagjai sokszázezer forintot fizetnek be
országszerte a víztársulatoknak, mégis rendre fordul elő, hogy hanyagságból nincs
semmilyen vízkezelés, utólag pedig a döglött borjakból származó kár tetemes.
Jó lenne, ha ez a hatósági jogkört képviselő intézmény, a legelő állatok iránt, nagyobb
figyelmet tanúsítana!

Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete
MGE vélemények, javaslatok:
A Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete (MGE, 2100 Gödöllő, Isaszegi út
208.), mint a régi magyar baromfifajták tenyésztő szervezete, 5 baromfifajon belül 14 védett
őshonos fajtát őriz (7 tyúk, 2 pulyka, 1 gyöngytyúk, 2 kacsa és 2 lúd). Az 1997. évi
megalakulást követően a fenntartott fajták száma megduplázódott. Az MGE keretében
fenntartott tenyészetek gyakorlatilag génbanki tenyészeteknek minősülnek, nagyobb részüket
hagyományosan költségvetési intézmények (egyetemek, kutató intézet) tartják fönn.
Valamennyi tenyészet a Baromfi Információs Rendszerben regisztrált állomány, tehát
szaporulatuk tenyészállatként vagy végtermékként kereskedelmi forgalomba hozható. A
fajtánkénti regisztrál elitállatok létszáma és a fajtánkénti tenyészetszámok alapján valamennyi
régi magyar baromfifajta különösen veszélyeztetett fajtának minősül.
MGE észrevételek, gondok, javaslatok:
Génmentés!: A legfontosabb fajták és fajtaváltozatok szerepelnek az MGE baromfi
génvédelmi rendszerében. Több helyi fajta, tájfajta vagy fajtaváltozat még begyűjthető a
Kárpát-medencében, ezek helyi vagy központi génbanki állományainak kialakítása,
fenntartásuk szervezése és mindezek finanszírozása nagyon gyors intézkedéseket követel,
hiszen a fajták és fajtaváltozatok a helyi lakosság életmódjának változásával eltűnnek.
A Baromfi Információs Rendszer: a BIR-t elsősorban intenzív állományokra
alakították ki, az őshonos fajták tenyésztési sajátosságait és a génvédelemben,
génmegőrzésben szereplő állományok genetikai védelmét szolgáló tenyésztési eljárásokat sok
esetben nem tudja figyelembe venni, ill. kizárja (természetes szaporítás, többhasznúság,
tájfajták regisztrációja, állományokon kakascsere).
A 38/2010 támogatási rendelet: jelenlegi formájában nem teszi lehetővé, hogy a
tenyészetek száma, és a fajonként adott nukleusz-létszámkereten belül a tenyészállatok száma
növekedjék, ami a különösen veszélyeztetett fajták génvédelmét és génmegőrzését
kifejezetten hátráltatja.
Termékelőállítás, termékvédelem: Az MGE kidolgozta a hungarikum baromfitermékelőállítás (HU-BA) alapfeltételeit és márka-védjegyét, azonban a jelenlegi tenyészállatlétszám nem teszi lehetővé kereskedelmi mennyiség előállítását. Két éves szaporítási
program, helyi tenyésztő, szaporító és feldolgozó vállalkozói programok támogatása
szükséges ahhoz, hogy a különleges minőségű hungarikum baromfitermékek piacra
kerülhessen. Helyi céltámogatási rendszerek keretében a baromfitermékkel való önellátás is
szervezhető kis családi gazdaságok számára (baromfi mintafalu program, baromfiudvar
program), különösen a hátrányos helyzetű kistérségekben.

Porta Carpathica Egyesület
Czéher György, ügyvezető alelnök
portacarpathica@yahoo.com +36 (70) 4183259
A genetikai értékeink védelmi rendszerében a génmentési munkák teszik leginkább lehetővé a
szakmai átjárhatóságot és a KÁTKI-ban tartott konferencia génmegőrzési szekciójában
ismertetett tevékenységekkel karöltve együttesen adnak lehetőséget az érintett társadalmi
területek integrációjához. A szekció a konferencia során példákon keresztül ismertetette a
génmentési tevékenységek szűkített keresztmetszetét a kultúrtörténeti, „in libro conservatio”tól az elittenyészetek génbanki génmentéséig.
- Szó esett a genetikai értékvédelem fajtafogalmánál is kisebb, a fajta-fogalom alatti
génmentési szintjeinek fontosságáról is.
- Sok esetben az in libro conservatio, a már kihalt haszonállataink kultúrtörténeti
adatainak, tárgyi emlékeinek, levéltárakban, filmarchívumokban, képtárakban,
kiállítási vitrinekben, múzeumi gyűjteményekben fellelhető emlékeinek felkutatása,
melynek révén talán jobban tudhatjuk rekonstruálni múltbéli állattartásunkat és
állattenyésztésünket. Esterhazy család által kinemesített és tenyésztett esterhazy
szelindek esete, összehasonlításban a belga vontató kutyákkal és a török szamszun
szelindekekkel.
- Néha kiderülhet az is, hogy ezek a történeti haszonállatok nem pusztultak ki teljesen, a
parlagi állományokban, vagy határainkon túl még fellelhetőek egyedeik, mint például a
túrmezei sertés esetében, melyet Horvátországban turopolje (Túr mezei) néven ma is
tenyésztenek. Ebben az esetben, nemzetközi együttműködéssel és megfelelő
körültekintéssel, vissza is lehetne honosítani, eme ősi fajtánkat.
- Hasonló a helyzet a régi Szürkemarha út hajtó-útvonalain kinnmaradt és máig
fenmaradt munkakutya típusok és fajták esetében. A hrvatski ovcar és a slovenski
hajciarik, a vajdasági pulin mind a mi régi magyar hajcsákutyáink leszármazttai és a
mai munkavonalú mudi, pumi, puli, állományunk legközelebbi rokonai.
- Egyes esetekben csak egy, vagy néhány elveszett, értékes tulajdonság reprezentációja
miatt kell védenünk egyes egyedeket, melyek talán nem is sorolhatóak egyetlen fajtába
sem, mint például a lovak téli szőrkifehéredése esetében, amelyért a felelős gének miatt
tartunk felügyelet alatt egyedeket. Ilyenkor tulajdonképpen géntartásról beszélhetünk.
- Más esetben, egy kis egyedszámban létező típus populációját menthetjük szakszerűen,
mint például a muraközi ló típus estében, melyet a magyar hidegvérű ló muraközi
típusaként regisztrálhatunk.
- Bizonyos esetekben a genetikai diverzítás védelmének ügye egybeesik az ökológiai
diverzításhoz való adaptációk védelmével, ezt példázza a veszélyeztetett halfajaink
védelme, a hagyományos takarmánynövényeink és háztáji növényfajtáink védelme, a
tájfajtáink és térségi jellegzetességű zootechnikai stratégiáink, háziparaink és az azok
teljes körű védelmét átölelő tevékenységek. Ezt példázta a kalibázó, transzhumáló
pásztorkodás kárpáti kalibakutyáinak, kárpáti baromfiőr ebeinek génmentéséről,
valamint a csángó borzderes marhák génmentéséről szóló előadások is.

- Mivel minden magyar kutyafajta munkakutyafajta, indokolt a dolgozó állomány
haszonállat minősítése és ennek megfelelő jogi besorolása, ex situ génbanki és in situ,
gazdasági portákon, funkcióban történő védelme!
-Vannak még FCI besorolással nem rendelkező, hamarosan Nemzeti Kincs besorolásra
számító értékes fajtáink és munkatípusaink, melyek védelme, kiemelt feladat kell, hogy
legyen! Itt is indokolt a dolgozó állomány haszonállat minősítése, és ennek megfelelő jogi
besorolása, ex situ génbanki és in situ, gazdasági portákon, funkcióban történő védelme!
(kárpáti kalibakutya; kárpáti baromfiőr eb; kárpáti komondor; sinka kutya; magyar
hajcsárkutya; anwart vizsla; ősi magyaragár- rabsicagár; májzli kutya; ) A hozzájuk
tartozó pecérség hagyománya is fontos, felelevenítésre váró kincsünk!
- A cigája juhok fajtaváltozatainak önálló védelme is indokolt lehet, amennyiben ezt a
kutatások megerősítik. Intő jel a híres, szerbiai „csókai” tenyészet ez évi teljes
elköltöztetése, esetleg felszámolása. Ez a hazai tenyésztés nemzetközi, szerepét Uniós
léptékben is új módon dimenzionálhatja.
- Fontos a Nemzeti Kincsek mellett a Nemzetiségi kincsek védelme is! Erről szólt a TolnaBaranya megyei svábok cikta juhairól és májzli kutyáiról szóló előadás, illetve felvetés.
- Vannak olyan esetek, melyeknél nem elégséges csak és kizárólag az érintett fajták
állományait védenünk és tenyésztenünk, hanem törekednünk kell a szaporulat
egyedeinek megfelelő elindítására is. Ez tulajdonképpen polispecifikus szocializációt,
képzést és a tenyészet megfelelő struktuáltságban való működtetését és hasznosítását
jelenti, ahol újra megjelennek bizonyos természetes és mesterséges szelekciós
szempontok.
- Megállapítható tehát, hogy a génmentési munkák csak megfelelő szakmai felügyelettel
végezhetőek és a génmegőrzés, azaz a hasznosító génvédelem során sok esetben nem csak
a populatio-kat kell védenünk, hanem meg kell akadályoznunk a tenyésztéshez kötődő
életformák teljes eltűnését, képzésekkel és támogatási, erkölcsi ösztönzéssel elősegítve a
tenyésztés in situ formáinak autentikus keretek közti működtetését, bevonva a
többgenerációs pásztorcsaládokat, a háziipari tevékenységeket végzőket; a tenyésztő
egyesületeket, a kutatóintézeteket és a kistérségi, térségi faluközösségeket egyaránt.
- A génmentés során esetleg felmerülő kockázati tényezők felvállalhatóságáról és elhárítási
módjairól is esett szó, de ez a terület még nagyobb súlyt érdemel a jövőben.
- Fontos lenne az állami tulajdonú, és kezelésű génbankok felállítása minden Nemzeti
kincs fajtában!
- A hagyományos állattartás haszonállatainak – nem csak az őshonos fajtákat értve ez
alatt - tartása, tenyésztése, gazdaságos vagy veszteséges, vagy akár autentikus
körülmények közötti hasznosítása a genetikai erőforrás tartalékaink védelmének
sarkalatos és jövőnkre nézve esetleg alapvető pontját képezik.
- Megfelelő koordinálásához még több ilyen – párbeszéd jellegű – konferenciára lenne
szükség!

- Kiderült, hogy a terminus technikus-ok – minden érintett területet átfogó és felölelő
léptékű – közös nevezőre hozására, esetleg egységesítésére is szűkség lenne.
- Probléma az is, hogy az „egyszerű tenyésztő” nem is igazán érti a szakmai
szempontokat és a szakma sem feltétlenül érti a gazdák szempontjait. Ahhoz, hogy
megfelelő hivatali szintű segítséget tudjon nyújtani az állam, a résztvevők többirányú,
kölcsönös közeledésére van szükség, különben számos értékünk, a hozzá kötődő
életformákkal egyetemben örökre elveszhet, kipusztulhat.
- A társadalmi tevékenységek hatékony integrálása a rendszerbe.
- A fogyasztók hatékony integrálása a rendszerbe. Érdekeik képviselése.
- Vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása térségi és kistérségi jellegzetességekkel.

Mentsük meg a Magyar óriásnyulat!
-amely az egyetlen védett őshonos (régi magyar) nyúlfajtánk-

A mai egyre globalizálódó világunkban, helyrehozhatatlan hibát követhetünk el, ha nemzeti
értékeinket nem megfelelően kezeljük. Ezen értékek közé tartoznak a hosszú évtizedek, esetenként
évszázadok alatt kinemesített – állattenyésztésünk „eleven örökségét” képező – védett őshonos és
veszélyeztetett állatfajtáink is. Napjainkban számos szervezet (egyesület) foglalkozik ezen fajták
fenntartásával és tenyésztésével. Örömmel mondhatom, hogy ez alól most már a Magyar óriásnyúl
sem kivétel.
Ez az egyébként oly sokak által ismert és kedvelt nyúlfajta csaknem egy évszázados múltra tekint
vissza. Az állatok létszáma egy, a XX. század második felében tapasztalt fellendülést követően kritikus
mértékben csökkent, olyannyira, hogy a fajtát az elmúlt években a kihalás veszélye fenyegette.
Egyesületünk szilárd elhatározása a korábbi standardnak megfelelő fajta „újjáélesztése”, hogy az újra
elfoglalhassa az őt megillető helyét a mai magyar nyúlágazatban. Ennek érdekében az egyik
legfontosabb cél az országban még fellelhető állatok és tenyésztőik felkutatása.
És, hogy milyen szerepet szánunk a fajtának?
A Magyar óriás, egy tradicionális, edzett, ellenálló, éppen ezért hagyományos - akár ökológiai körülmények között is kiválóan tartható nyúlfajta. Alapja lehet az ilyen tartástechnológiában
előállított – akár hungarikum jellegű – élelmiszereknek. Mivel a lakosság elenyésző hányada fogyaszt
ma nyúlhúst, ezért talán kevésbé ismert annak számos előnyös tulajdonsága. Mindezen tények
alapján helye lehet a mai modern táplálkozásban is.

Dr. Princz Zoltán
a Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesületének alapító tagja és tenyésztésvezetője
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Nehéz anyagi helyzet
Hagyományos haszonállataink közül jelenleg a legrosszabb helyzetben a magyar óriásnyúl van.
Sajnos sokakban alig él a nagy elődök tudása, öröksége. Ez, és több más ok is vezethetett oda, hogy a
XX. század végén, XXI. század elején majdnem teljesen eltűnt az egyetlen őshonos – régi magyar –
nyúlfajtánk.
2008-ban kezdődött fajtamegmentési munka nehéz anyagi körülmények ellenére lassan halad előre.
A fajta lelkes tartóinak, tenyésztőinek, fajtatörténeti kutatásai viszont egyedülállóak.
A magyar óriásnyúl tenyésztése a legjobb kezekben van.
Sajnos céljainkat lassan és nehezen tudjuk megvalósítani.
Céljaink elérésében számítunk a Magyar Állam segítésére.

Nemzeti kincs a szó szoros értelmében
A magyar óriásnyúlnak értéke a húsa. Bár a pszichére és annak a testre gyakorolt hatása sem
elhanyagolható.
Nézzünk csak egy gyermek arcára mikor nyulat lát! Majd’ ki búj a bőréből.
De nem csak a gyermekek pszichéjére van jótékony hatása, - a felnőttek is örömüket lelik
látványában, tartásában, tenyésztésében. Sokak szerint a nyúltenyésztők hosszú életűek.
A nyugati országokban már évtizedekkel ezelőtt rájöttek arra, hogy bizonyos állatok gyógyító hatással
vannak a pszichére. És ez a nyúlra, mint állatfajra különösen igaz.
Orvosok, táplálkozáskutatók és szakértők, rendkívül jó véleménnyel vannak a nyúlhús minőségéről.
Különböző vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagabb, más húsfélékhez képest.
A kimagasló értéke pedig fehérjéjének tartalma és minősége.
Különösen most hazánkban a XXI. század elején vezető tendenciát mutat a halálozási és
betegségstatisztikák terén.
Már Szentgyörgyi Albert is felhívta a figyelmet a jó minőségű és mennyiségű fehérjebevitelre.
Bátran állíthatjuk, hogy vezető betegségek számát harmadára-felére lehet leszorítani rendszeres jó
minőségű nyúlhúsfogyasztással.
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Céljaink
/Részlet a MÓE Alapszabályából/

5. Az Egyesület célja, a magyar óriásnyúl (továbbiakban: fajta) népszerűsítése, oly módon is, hogy a
társadalom érdeklődésére számot tartó kiadványokkal, továbbá szakirodalom oktatásával vonzóvá
tenni a fajtával való foglalkozást, mely által megvalósulhat a fajta köztenyésztésbe való minél
szélesebb körű bevonása, őshonos jellegének megőrzése mellett. A fajtának, mint hungarikumnak
történő megismertetése és elismertetése, nemcsak Magyarországon, hanem elsősorban az Európai
Unió tagországaiban, de emellett törekszünk erre más nemzetközi szintéren is. A fajta tenyésztésével
kapcsolatos irodalom, tudományos igényű összeállítása, annak oktatása, ezzel összefüggő
információk széleskörű megismertetése az érdeklődők számára, a rendelkezésre álló tájékoztatási
eszközökön keresztül. A fajta standard meghatározása és ehhez kapcsolódó képzés keretében
minősítői jogosultsággal rendelkező bírók felkészítése. A fajtára vonatkozó tenyésztési és
törzskönyvezési szabályzatok kiadása.
6. Az Egyesület további célja, a magyar óriásnyúlfajta fenntartása, tenyésztése és genetikai
értékeinek megőrzése, a tudományos tevékenységben és kutatásban való részvétel. A célok
megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a hazai és nemzetközi elismert nyúltenyésztő
szervezetekkel és tudományos intézményekkel a folyamatos kapcsolattartást és együttműködést.
Tudományos tevékenységben, kutatásban való közreműködés a fajta genetikai értékeinek vizsgálata,
ellenőrzése, továbbá nemesítési módszerek kidolgozása érdekében. Együttműködés kialakítása a
hazai és nemzetközi tudományos intézményekkel, valamint tapasztalatcsere érdekében elismert
nyúltenyésztő szervezetekkel. Nyilvános publikációk megjelentetése a médiákban.
7. Az Egyesület egyéb célja, az állatvédelem és a természetvédelem keretében a fajta bio-és öko
hasznosításával kapcsolatos ismeretek folyamatos elemzése és értékelése révén gazdasági
szempontból is jól alkalmazható program megalkotása.
Az Egyesület feladatai
8.Az Egyesület céljának megfelelő, az alaptevékenységben meghatározott feladatok:
(1) tudományos tevékenység, kutatás.
(2) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
(3) természetvédelem, állatvédelem.
(4) kiállítások, rendezvények szervezése a fajta népszerűsítése céljából.

9. Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályában meghatározott tevékenységet
folytat.

10. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind
hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

11. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az
Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez.
10

Nagyon is visszafogott költségvetésünk kizárólag a fajtamegmentést tartotta szem előtt!
A magyar óriásnyúl hosszú távú fennmaradásához ez nem elég.
A jelenlegi joghelyzetben csak is egy segélyalap tudna segíteni, hogy egy nemrég alakult
fajtamegmentő- és fajtafenntartó egyesület kilábaljon a kritikus helyzetből.
Mivel haszonállatról van szó, hosszú távú fennmaradását az általa felkarolt haszonállat hasznosulása
biztosítja.
Az egyesület anyagi helyzete nem alkalmas, hogy utófinanszírozott pályázatokra pályázzon, hogy
gazdasági vállalkozást alapítson, stb. a fajta fennmaradására. Nagy hibát követünk el, ha non-profit
génmegőrző egyesületek túlélését a versenyszférában teszteljük.

A MÓE középtávú céljai és feladatai az önfenntartó génmegőrzéshez
2011 – 2014

-

Tenyésztőszervezeti iroda létrehozása az egyesület székhelyén.

-

Számítógép, nyomtató, szoftverek. Internet, fax, telefon elérhetőség.

-

1 db kis furgon gépkocsi. Tenyészet ellenőrzések, házi bírálatok, törzskönyvezés, stb.

-

1 db platós kisteherautó. Tenyészetek takarmány, faanyag megsegítésére, ellátására.
Rendezvények, kiállítások kellékeinek szállítására.

-

Szerviz-, üzemanyag és karbantartási költségek.

-

Kisebb asztalos műhely. Tenyészetek gyors kiszolgálásához. /ólak, szállító-, kiállító-,
legelőketrecek, stb./

-

Kisebb takarmányraktár /Szemes, granulált, gumós./

-

Faanyagraktár.

-

Faanyag készlet. /Akácoszlop, staflifa, deszka, pallók/

-

Vasáru készlet. /Drótháló, riglik, csavarok, szegek./

-

Építőanyag készlet /Tégla, cserép/

-

Szaklap elindításához támogatás.

-

Szakkönyvek kiadása. Régebbi szakkönyvek kiadása/retro kiadás/.
Engedélyezése, szabadalmi díjak, stb.
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-

Egyesületi prospektusok kiadásának támogatása.

-

A magyar óriásnyúlfajta bemutatói kiadványának támogatása.

-

Kiállítás megszervezésének, lebonyolításának támogatása.
/Tenyészszemle. Fajta iránt érdeklődők. Stb./

-

Kutatási programok támogatása. / A Génmegőrzési, takarmányozási, tartástechnológiai,
biológiai, stb. kutatás/

-

Múzeum létrehozásának támogatása. /A fajta kialakulásának bemutatása. A fajta
kitenyésztőinek és fenntartóinak munkája. Stb./

Génmentés és megőrzés szempontjából viszont a hosszú távú megoldás a következő:

Ha egy kormány a Magyar Alkotmányt alapjaiban változtatja meg, akkor az akarva, akaratlanul is
kihat nemzeti értékeinkre.
Bár komoly beleszólása a génmegőrzésben jogilag jelentős, a gyakorlati kivitelezés nem csak rajta
múlik.
A Magyar Állam génmegőrző segítésének szerepe teljesen logikátlan.
Ha valamiben segítek, akkor segítek az elején és a végén.
A Magyar Állam csak a jogi feltételeket biztosítja génmegőrző munkához. Mivel haszonállatokról van
szó, mi van hasznosulásukkal?
Mindenki oldja meg maga?

Pedig valójában a képlet nagyon egyszerű!

A hagyományos haszonállataink gyakorlati védelmét végrehajtó egyesületek céljaikat csakis közös
összefogással érvényesíthetik.
A Magyar Óriásnyúl-tenyésztők javasolja a génmegőrző egyesületeknek egy szövetség megalakítását!
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Tények:
-

Régi magyar állat- és növényfajtáinkat nem elődeinktől (szüleinktől) örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk „kölcsön” megőrzésre.

-

A régi magyar ember, állat- és növényfajtáit a nemzet túlélésére, megélhetésére, élete és
kultúrája gazdagságára „alkotta”.

-

A magyar ember a nyugati ember csodálkozására haszonállatát jós(z)ágnak nevezi, nevet ad
neki, és azon szólítja.

-

A régi magyar ember (elődeink) szeretettel, áldással, jószándékkal, reménnyel, célokkal,
tanácsokkal „terelte” állat- és növényfajtáit a jelenen keresztül a jövőbe.

-

Több magyar állat- és növényfajta nem kiszorult a köztenyésztésből, hanem kiszorították.

-

A természetben, életben a változást Isten okozza, a gazdaságban az ember.

-

Múltunk, jelenünk sokszínűsége része kultúránknak, pozitív hatással van a pszichére, azon
keresztül a testre.

-

Különleges oktatási jelentősége van.

-

A belőlük nyert élelmiszer nem csak egészséges, hanem értékes is.

-

A rendkívül rossz betegségi és halálozási mutatókat drasztikusan csökkentheti.

-

A hagyományos haszonállataink nem kiszorultak a ’köztenyésztésből’, hanem kiszorították
őket. Eleven örökségünk a magyar ember éléskamrájának biztosítéka volt.

-

Nagy segítség lenne, ha a közétkeztetést hagyományos haszonállataink húsából oldanánk
meg. Ez egyszerű és ésszerű megoldás lenne a fajták fenntartására. A köztes célokat pedig az
egyesületek könnyűszerrel megoldanák.
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JOG ÉS HAGYOMÁNY

Jogokat kell adni a régi magyar állat- és növényfajtáinknak!

-

Jog a fennmaradáshoz
Jog az élethez
Jog az elterjedéshez
Jog a magyar piachoz
Jog a társadalmi célú ingyenes hirdetésekhez
Stb.

Az erre épülő összefogást a MÓE a következőképpen gondolja:

Az 1989-es Egyesülési jogról szóló törvény szabadságát a 2011-es új önkormányzati törvény példájára
kell felépíteni és működtetni a régi magyar állat- és növényfajták génmegőrzésében érdekelt
egyesületek, tenyésztőszervezetek szövetségét.

HIVATALI SZERVEK
/MINISZTÉRIUM, MGSZH, STB./

SZÖVETSÉG
VAGY KOORDINÁCIÓS KÖZPONT
SZAKMAI, STB. BIZOTTSÁGOK
ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS

Célprogram
Költségvetés

Célprogram
Költségvetés

Célprogram
Költségvetés

Célprogram
Költségvetés

Célprogram
Költségvetés

Egyesület

Egyesület

Egyesület

Egyesület

Egyesület
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Mangalicatenyésztők Országos Egyesületete
Tóth Péter, elnök
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy egyenlőre nem kívánunk változtatni az elmúlt 20
évben jól működő érdekképviseleti mechanizmusunkon és továbbra sem tervezzük, hogy
bármely már működő, vagy most alakuló plusz érdekképviseleti lépcsőt illesszünk a MOE és
a MOÉ-val hagyományosan kiváló kapcsolatban álló hivatalos állami szakmai és politikai
szervek közé.
Fentiek miatt nem léptünk be sem az FSE, sem a MÁSZ, sem az ÁTK, sem a VHT
szervezetek együttműködésébe sem az elmúlt évtizedekben (még akkor sem amikor a
jelenleginél jóval nagyobb nyomás alatt álltunk, hogy „állunk be a sorba”). Úgy ítéljük meg,
hogy sem a többek által létrehozásra javasolt Mősz, sem a Kátki plusz lépcső sem szolgálná a
MOE stratégiai érdekekeit és esetleges haszna nem elégséges a ráfordítandó humán és anyagi
erőforrásokkal.
Álláspontunk szerint a most végre működő és hivatalos jogkörökkel is bíró Őshonos
Bizottságot kellene erősíteni és a Kátki szerepét nem a mi javaslataink kommunikálására,
hanem érdemi génmegőrzési feladatokra kellene kiélezni, akár konkrét állattartás (pl.
kannevelés), akár K+F együttműködések terén.
Ezért viszont szívesen vagyunk Önökkel informális és kollegiális viszonyban, továbbá
mi ajánljuk Önöknek azt, hogy keressenek fel bennünket bátran, ha az Önök által megőrzött
őshonos haszonállatokkal a mangalicához hasonló sikereket kívánnának elérni, mert
tapasztalatainkat szívesen megosztjuk Önökkel. Szívesen látjuk Önöket a MOE székhelyén,
hiszen alapvetően minden közös előnyünkre szolgáló javaslatra nyitottak vagyunk. De plusz
bürokráciára és a mangalica nevében eljáró, de azzal érdemben nem dolgozó szervezetekre és
szakemberekre nincs szükségünk.
Kollegiális üdvözlettel:
Tóth Péter
MOE elnöke

