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Egyesülete

tartotta

éves

Génmeg-

2002. június

közgyűlését

ban. Az alábbiakban

miatt is szükségessé válik egy ügyve-

zető alkalmazása. Felhatalmazást kért

tését. Különösen a pályázatok elszá-

a közgyűléstől, hogy az esetleges al-

14-én

molása miatt pénzügyi gondok me-

kalmazás az elnök hatásköre legyen.

a KÁTKI-

rülhetnek föl, hiszen az egyesület

A tagság a felhatalmazást egyhangú

beszámolunk

a

nem ÁFA-körhöz tartozó társadalmi

szavazással megadta.
Javasolta, hogya pénzügyi feladatok

let tagsága által tárgyalt témákról.

szervezetként működik, így - a pályázatok nettó finanszírozása miatt -

A meghirdetett

napirendi

jelentős többletkiadásai keletkeznek.

süljön dOazásban. A tagság ezt egy-

1. Az egyesület

elnökének

Ezt eddig az egyesület saját erőből

hangúlag megszavazta.

fedezni

Dr. Szalay István elnök tenyésztő-

közgyűlés

döntéseiről

beszámolója,

és az egyesü-

pontok:
2001. évi

a 2002. évi költség-

tudta, de mindenképpen

ellátásáért a pénzügyi vezető része-

vetés és az éves tagdO meghatá-

fontos lenne, hogy az MGE 2003-tói

szervezeti

rozása

ÁFA-körbe

tartozó

solta, hogy további kistenyésztőket

működjön.

A javaslattal

2. Tenyésztő

szervezeti

3. Benyújtott

és elnyert

támogatások,

beszámoló
pályázatok,

kiállítások

4. Javaslat tenyésztő

szervezeti

kére-

lem benyújtására

.

magyar őshonos

vagy honosult

.

szervezetként
a tagság

egyetértett.

beszámolója

során java-

vonjanak be az egyes fajták génmegőrzési munkájába. Egy-egy tenyész-

A közgyűlés ezt követően mind az

tő 10-15 állatot

elnöki beszámolót,

nyészcsaládot)

mind a 2001.

(azaz egy-egy te-

tarthatna úgy, hogya

éves költségvetést egyhangúlag elfo-

jelenlegi elit -tenyésztők

gadta.

családokat 1 éves korban helyeznék

Koppány Gábor elmondta, hogy az

ki. Ezzel megoldható a tartalékállomány létrehozása és a fajtalétszámok

a tenyész-

magyar kacsa, gyöngytyúk
kettőshasznú
tyúkfajták:
ply-

tenyésztésvezetői

dOazást, melynek

is közel a kétszeresére emelhetők. A

mouth, new hampshire

80%-át biztosítja a minisztérium. Ez-

programmal a közgyűlés egyetértett,

baromfi:

5. Javaslat tenyésztő szekciók mega-

egyesület megpályázta az FVM-nél a

után szavazásra bocsátotta azt a kér-

kidolgozása folyamatban van.

dést, hogy az elnök és tenyésztésve-

Javasolta továbbá újabb tenyésztő

zető személyévei kapcsolatos elszámolás, kifizetés ezentúl a pénzügyi

szervezeti kérelmek benyújtását (magyar parlagi gyöngytyúk, magyar ka-

A közgyűlés levezető elnöke Koppány Gábor, a jegyzőkönyv-vezető

vezető aláírásával kerülhessen kifize-

csa,

tésre, továbbá azt, hogy az elnök és

FVM-mel és OMMI-val

Polgárné Staud Magdolna

az MGE esetleges megállapodásait a
Felügyelő Bizottság elnöke írja alá. A

tárgyalásokra dr. Szalay István elnök

pontokkal egyhangúlag egyetértett.

tagság két tartózkodás mellett a ja-

zottság elnöke kapott megbízást.

Dr. Szalay István elnök 2001. évi be-

vaslatot elfogadta. Elmondta, hogya

Bárdos Sándor felvetette, hogy az ál-

számolójában

ismertette az egyesü-

tagdO változatlan marad, a fajtadíj

tala hosszú évek óta tenyésztett ply-

let bel- és külföldi kapcsolatainak

sem változik. Az OMMI támogatás

mouth fajtaváltozatok megmentését

alakulását, a benyújtott és elnyert pá-

továbbra is 200 Ft a tyúk, ill. 250 Ft a

is meg kell szervezni.

lyázatokat. Tájékoztatta a tagságot,
hogy az "A Baromfi" című szakIap-

lúd és a pulyka esetében. Javaslat

kért tenyésztő szervezeti kijelölést, a

készült arra vonatkozóan,

hogy az

tenyészete bármikor bezárható. Fel-

ban "MGE hírek" címmel új rovat in-

FVM növelje meg az OMMI által kifi-

ajánlotta fajtáit az egyesületnek, me-

dult. A lapkiadó és az MGE között

zethető őshonos támogatást. Lega-

lyet Szalay István megköszönt, de el-

létrejött megállapodás szerint a sza-

lább a nemzetközileg

klap ingyenesen jut el a tagsághoz. A

minimális fajtánkénti egyedszámot
(1000 egyed/fajta) támogatni kel-

mondta, hogy az egyesület
pénzügyi fedezettel jelenleg

lakítására
6. Az MGE elnökének és az elnökség
tagjainak megválasztása

tagság a meghirdetett

2002-ben

r;ro

Tóth Lídia pénzügyi vezető ismertette az egyesület 2001. évi költségve-

volt. A

napirendi

megjelent "Régi magyar

elfogadott,

baromfifajták" című könyvből az
Egyesület minden tagjának tisztelet-

Az adminisztrációs

példányt biztosít.

sára és az ÁFA-körbe való belépés

lene.

kettőshasznú

tyúkfajták).

Az

folytatandó

és Koppány Gábor, a Felügyelő Bi-

Mivel ő nem

erre
nem

rendelkezik. Az egyesület vezetése
vállalta, hogya tárgyalások során ezt

feladatok ellátá-

a kérdést is tisztázza.
Dr. Szalay István javasolta tenyésztő
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szekciók

megalakítását

nyésztésvezetővel
cióval.

Ez

a

külön te-

Szakmai tanácskozás

és adminisztrákérdés

azonban

hosszabb előkészítést igényel, így az
ügyben határozat nem született.

A közgyűlést

követően a NAKP tájközpontjaként

és a KÁTKI közös
skozásra

szervezésében,

Koppány Gábor kérdésére, hogy mit

tanácskozáson

dr. Mézes

A tanácskozás

meghirdetett

LAB-NYÚL

a KÁTKI Báldy termében

került sor uBaromfifajtáink

tudunk a magyar óriás nyúlról, Eiben

működő

Kft., az MGE

egy szakmai

és az asrár-környezetvédelem"

Miklós, a SZlE tanszékvezető
programja

egyetemi

tanác-

címmel.

A

tanára elnökölt.

az alábbi volt:

Csilla, a KÁTKI Nyúltenyésztési és Ge-

Elnöki mesnyitó

netikai Osztály vezetője elmondta,
hogya fajta helyzete nem teljesen

A NAKP szerepe és hatása a hasyományos baromfifajták hasznosításában -

tisztázott, s mivel egészen más tar-

Genetikai

Székelyhidi

-Dr. Mézes

Miklós

Tamás
és Szaporodásbiolósiai

kutatások

a baromfi-sénmesőrzés

szolsála-

tást igényel, mint a húsnyúl, igen ne-

tában - Hidas András,

héz szervezett keretek között fenn-

Hasyományos

tartani. Ettől függetlenül, mindenképpen meg kell menteni a fajtát,

Szalay István

melyben az MGE is szerepet vállal.

A masyar baromfifajták távol-keleti honosításának

Dr. Szalay István elmondta, hogy az

Do thi Dong Xuan, Szalay István

egyesület nyitni szeretne a nemzeti

Az alternatív módon előállított baromfitermékek marketíns stratésiája

parkok felé, ezért - a KÁTKI-val együtt

József,

- hamarosan felveszi az érintettekkel
a kapcsolatot abból a célból, hogy

Az egész napos programot

tartsanak bemutató

Barna Judit

baromfífajtáink

helye az ökolósiai

tív tartás és takarmányozás,

Székelyhidi

KÁTKI génbanki

állatesészséSüSy.

sazdálkodásban;
-

Alterna-

Barna Judit, Mézes Miklós,

célja és első eredményei

-

-

Kisné,

Marticsek

Tarnás
a KÁTKI fajtabemutatója

tenyésztésvezetője

kalauzolta

zárta, melyen Barta Ildikó, a

a megjelenteket.

baromfiállomá-

nyokat és azokat az MGE tenyésztőitől szerezzék be.
Koppány Gábor elmondta, hogy az elnök és az elnökség mandátuma lejárt.
Megkérdezte, hogy elfogadja-e a tagság a jelenlegi vezetőséget

és felügyelő

ÚJ TUDOMÁNYOS
A gödöllői

OSZTÁLYOK

Kisállattenyésztési

Kutatóintézet

a korábbi

bizottságot változatlan formában to-

Szaporodásbiológiai

A KÁTKI-BAN

és Takarrnányozási
Génmegőrzési

Osztály

és

átszervezé-

vábbi 5 éves időtartamra. A tagság a

sévei a közelmúltban két új tudományos

javaslatot 2 tartózkodással elfogadta.

osztályt hozott létre az alábbi elnevezéssel

Dr. Szabolcs István kérte a vezetőséget, hogy tartson szorosabb kapcso-

és feladatkörrel:

latot a tagsággal. Fontos pL, hogy
minden érintett részt vehessen a szak-

Baromfi Szaporodásbiológiai

kiállításokon, továbbá meg kell szer-

(Department of Avian Reproduction)

vezni azt is, hogy az egyesület tevékenysége nagyobb
ságot kapjon.
Szalay

Ezzel

sajtónyilvánoskapcsolatban

István elmondta,

hogy az

évente rendszeresen megrendezen-

Az osztályalapfeladata

Osztály

a spermatológiai

alap- és alkalmazott kutatások

végzése, ex situ génmegőrzési kutatások szaporodásbiológiai
különböző
technológiák

baromfifajokban,

módszerekkel

valamint alternatív állatgyógyászati

és termelési

kidolgozása.

dő országos kiállításokra a tenyésztők
önállóan jelentkeznek, a baromfi kiállítási költségekkel kapcsolatos pénzügyi források biztosítása érdekében

Agrárökológiai és Génmegőrzési Osztály
(Department of Agrarian Ecology and Gene Conservation)

ettől az évtől az egyesület pályázik az

Az osztály fő tevékenysége

Állattenyésztési

ntartása és irányítása, génmegőrzési kutatások, továbbá

Alap támogatására.

Az egyesület tevékenységének szélesebb körű megismertetésében az
elmúlt évtől az uA Baromfi" című lap
nyújt komoly segítséget.

alaptevékenységeként

a KÁTKI baromfi fajtagyűjtemény
-

és génbank fen-

a kutatóintézet új

- az agrár-környezetvédelem hez kapcsolódó

állat-

tenyésztési kutatás-fej lesztés és szervezés.
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