MGE hírek
AZ MGE 2004. ÉVI KÖZGYŰLÉSE
A Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesületének 2004.
évi közgyűlését április 16-án Mosonmagyaróváron tartottuk.
Közgyűlésünknek a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi Kara adott otthont, a rendezvény szervezője
és egyben házigazdánk Kovácsné, dr. Gaál Katalin professzor asszony
volt.
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Az egyesület vezetőségének éves beszámolóját követően Koppány Gábor
levezető elnök tájékoztatta a tagságot a 2004. évben átalakuló támogatási rendszerről, mely az elmúlt évekhez
képest gyökeresen átalakul. A biológiai alapokból eddig nyújtott őshonos
állattámogatás megszűnt, viszont az
OMMI hasonló támogatása a jelek szerint megmarad. Új támogatási formaként jelentkezik az FVM Agrár-környezetgazdálkodási Főosztály által koordinált pályázati rendszer, melynek lényege, hogy az igazoltan magyar őshonos
állatot tartó termelő öt éves termelési
szerződés keretében támogatást igényelhet az állatlétszámtól függően. A
korábbi egyeztetéseknek megfelelően
az állatok származási- és eredetigazolásait valamennyi baromfifaj esetében az
MGE adja ki, melynek legfontosabb feltétele, hogy az állatok az MGE tenyésztőinek I. vagy II. törzskönyvi osztályba
sorolt állományaitól származzanak. A
támogatás mértékét a főosztály az EU
hasonló támogatási rendszerének figyelembevételével alakítja ki. A rendelet
és a pályázati kiírás megjelenése nyáron várható.
Szalay István, az egyesület elnöke tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy hivatalos formában, önálló őshonos fajtaként került bejelentésre a fogolyszínű
magyar tyúk, a magyar parlagi gyöngytyúk, a magyar lúd és a magyar kacsa,
így mód nyílik arra, hogy ezek a fajták
is fölkerüljenek az őshonosságuk miatt
védett és támogatott fajták listájára.
Kustos Károly javasolta, hogy az MGE
keretében alakuljon önálló nyúltenyésztési tagozat és vállalta annak megszervezését. A javaslatot a közgyűlés egyhangúan elfogadta. Ezzel lehetővé válik, hogy a világfajtaként nyilvántartott
nyúlfajták – és remélhetőleg az őshonosként nyilvántartott magyar óriás
nyúl – tenyésztése hosszú távon és
megnyugtatóan rendeződjék.
Az egyesület közgyűlése egyhangúlag fogadta el az előterjesztett alapsza-

bály-módosító javaslatot, mely az MGE
közhasznú szervezetté nyilvánítását
célozza. Az alapszabály további módosításaként a korábban már elfogadott, az elnök megbízatásának háromról öt évre történő kiterjesztését is fenti
cégbírósági eljárás keretében vezetjük
át. Mivel a közhasznúsággal kapcsolatos működés az elnökségre nagyobb
feladatokat ró, a közgyűlés javaslatot
fogadott el az elnökség létszámának
felemeléséről. Erről döntés a következő közgyűlésen várható.
Valamennyi jelenlevő tag egyetértett azzal a javaslattal, hogy az MGE,
mint országos egyesület, minden évben más-más helyen, az elittenyésztők szervezésében, lehetőleg valamilyen országos állattenyésztési rendezvényhez vagy kiállításhoz kapcsolódóan szervezze közgyűléseit. Ennek
megfelelően a következő közgyűlést a
2004. évi Farmer Expo-val egyidőben,
Debrecenben, a 2005. évi közgyűlést
pedig az Alföldi Állattenyésztési Napok keretében, Hódmezővásárhelyen
kívánjuk tartani.
A közgyűlést követően, egy tudományos tanácskozás keretében meghívott és egyesületi előadók ismertették az őshonos állattok tenyésztésével
és fenntartásával kapcsolatos munkájukat. A tanácskozás levezető elnöke, Kovácsné, Dr. Gaál Katalin, egyetemi tanár
volt. Első előadóként Dr. Ördög Vince egyetemi tanár, dékán köszöntötte a résztvevőket és részletesen bemutatta az egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi Karának tevékenységét.
A további előadások:
Dr. Bodó Imre egyetemi tanár (ATC
Debrecen), Koppány Gábor főtanácsos (OMMI): Hagyományos fajtáink
helyzete 2004-ben

zető (KÁTKI, Gödöllő): Ivarsejtmanipulációk – a baromfi-génmegőrzés lehetséges eszközei.
Dr. Sófalvy Ferenc egyetemi tanár (SZE
Hódmezővásárhely): Kendermagos
tyúk anyai vonalra alapozott keresztezéseinek eredményei.
Kovácsné Dr.Gaál Katalin egyetemi tanár (NYME MÉK Mosonmagyaróvár):
Sárga magyar tyúk anyai vonalra alapozott keresztezéseinek eredményei.
Kisné, Dr. Do thi Dong Xuan tudományos főmunkatárs (KÁTKI Gödöllő): Különleges baromfitermék-előállítás feltételei a francia Label program példáján.
Dr. Szalay István tudományos osztályvezető (KÁTKI Gödöllő): Hazai gyöngytyúk-típusok összehasonlító vizsgálatának fontosabb eredményei.
A rendezvény zárásaként házigazdáink bemutatták az egyetem tanüzemi
fejlesztésének büszkeségét, az „óvári
sárga magyar tyúk” új tenyésztési központját, melyhez ezúton is gratulálunk
a nagymúltú intézménynek.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS A FOTÓKAT KÉSZÍTETTE:
SZALAY ISTVÁN
ÉS KISNÉ DO THI DONG XUAN

Dr. Hidas András igazgató (KÁTKI Gödöllő): Őshonos tyúkállományaink molekuláris genetikai vizsgálata
Dr. Barna Judit tudományos osztályve-
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