Jegyzőkönyv
Készült:

a HáGK Darányi termében, 2015. május 28-án, a Magyar Kisállatnemesítők
Génmegőrző Egyesületének közgyűléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
Dr. Szalay István elnök 14.00 órakor bejelentette, hogy – mivel nincs meg a megfelelő
létszám a határozatképességhez – a közgyűlés 14,30 órakor kezdődik.
14,30 órakor Dr. Szalay István megnyitja a közgyűlést, és ezzel kapcsolatban arról
tájékoztatja a megjelenteket, hogy Kosztrub Lajos MGE tag telefonon kimentését kérte, de
felhívta a figyelmét arra, miszerint jogszabály tiltja azt, hogy a 30 perc elteltével a közgyűlés
létszámtól függetlenül határozatképes legyen. Azonban ezt az egyesületek az
alapszabályaikban szabályozhatják és az MGE Alapszabálya ezt lehetővé teszi.
A jegyzőkönyv vezetésére Polgárné Staud Magdolnát kérte fel, amit a közgyűlés – egy
tartózkodás mellett - egyhangú szavazással elfogadott. Hitelesítő: Dr. Szalay István.
Ezt követően a napirend ismertetése következett azzal, hogy Dr. Seregi János javasolta, hogy
a napirendi pontok közé vegye fel a közgyűlés a Tündérkert programot, amelyről beszámolna.
A napirendet a jelenlevők egyhangú igen szavazattal elfogadták a Tündérkert programmal
ismertetésével együtt.

1. napirendi ponthoz
Dr. Szalay István elnök tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy az egyesület megkapta a
közhasznúsági működési engedélyt. Ezt követően ismertette az MGE 2014. évi közhasznúsági
jelentését, amely véglegesítés után az egyesület honlapján is megtekinthető lesz. A
közhasznúsági jelentésben – a 2014. évihez hasonlóan – szerepelnek a tenyésztők által tartott
állományok nevei és a létszámok. Megfontolandónak tartaná, hogy ezen kívül a tenyésztők
neve is szerepelhetne, melynek ilyen formában történő megjelenéséhez a közgyűlés
egyetértését kérte.
A közgyűlés egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az internetes változatra kerüljön fel a
tenyésztők neve (elérhetőség nélkül).
Ezek után felkérte Tóthné Müller Erzsébetet, hogy ismertesse a 2014. évi pénzügyi
beszámolót.
Tóthné Müller Erzsébet ismertette a 2014. évi pénzügyi beszámolót, amely a közhasznú
jelentés része és szintén az egyesület honlapján lesz megtekinthető.
A beszámolóhoz a tagság részéről észrevétel, illetve kérdés nem érkezett, a beszámolót a
közgyűlés egyhangúan elfogadta.
3. napirendi ponthoz
Kovács Judit elmondta, hogy a tagdíjjal kapcsolatban a javaslat, hogy az alaptagdíj továbbra
is 1000 Ft legyen, plusz a tenyésztők továbbra is az évi állat alapú tagdíjat fizessék, amely a

részükre kifizetett tenyésztésszervezési támogatás kétharmad része, és ez fedezi az egyesület
működési költségeit, a törzskönyvezési feladatok ellátását, és így a származási igazolásokat is
térítésmentesen kapják a tenyésztők. A költségvetési szervek nem lehetnek egyesületi tagok,
így a tenyésztésszervezési támogatásukat sem hívhatja le az egyesület.
2015. január 1.-én termelésbe állított nőivarú elit (I. törzskönyvi osztály) és nagyszülőpár (II.
törzskönyvi osztály) tenyészállatokra számított állat alapú tagdíj a következőképp alakul:
I. törzskönyvi osztályban: tyúkfélék és gyöngytyúk esetén 800 Ft/ nőivarú egyed, lúd
esetében 2800 Ft/ nőivarú egyed, kacsa és pulyka esetében 2000 Ft/ nőivarú egyed.
II. törzskönyvi osztályban: tyúkfélék és gyöngytyúk esetén 300 Ft/ nőivarú egyed, lúd
esetében 1000 Ft/ nőivarú egyed, kacsa és pulyka esetében 800 Ft/ nőivarú egyed.
Az 1000 Ft-os tagdíjat bekérő leveleket az egyesület a napokban kiküldi.
Dr. Szalay István a napirendhez kapcsolódóan elmondta, hogy egy teljesen új jogszabály
szerint, a NÉBIH minden tenyésztőtől bekér egy kérelmet, amelyben a tenyésztő megbízza az
egyesületet a tenyésztésszervezési feladatok ellátásával, és az MGE ezek után igényelheti a
támogatást. A támogatás 100%-ban az egyesületnél jelentkező költségek fedezésére szolgál.
2014-ben úgy határozott a közgyűlés, hogy az egyesület a tenyésztésszervezési támogatás 1/3át támogatásként a tenyésztőknek átutalja.
A szavazásra bocsátás után a közgyűlés egyhangulag elfogadta a tagdíjakkal kapcsolatos
napirendi pontot.
4. napirendi ponthoz
Dr. Szalay István tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy az MGE korábban igényelte a
költségvetési szervek állományaira is a tenyésztésszervezési támogatást, ezért az egyesület
elnöke vállalta a felelősséget. A tenyésztésszervezési támogatást, ill. annak az MGE
közgyűlése által meghatározott részét az egyesület a többi kedvezményezetthez hasonlóan a
költségvetési szervek részére, a génbanki állományok fenntartása érdekében átutalta. Az új
jogszabály szerint 2015-től a tenyésztők nyilatkozatot nyújtanak be a hatósághoz, melyben
megbízzák az egyesületet a tenyésztésszervezési feladatok ellátásával, az e jogcímen igényelt
összeggel pedig a tenyésztő szervezet gazdálkodik. Ilyen nyilatkozatot csak mikro-, kis- vagy
középvállalkozás nyújthat be, költségvetési szerv nem. A költségvetési szervek, mint a HáGK
(Gödöllő), a Nyugat-Magyarországi Egyetem (Mosonmagyaróvár) és a Debreceni Egyetem
(Debrecen ill. Karcag) állományai (az összes létszám mintegy fele) után támogatás nem
igényelhető. A Szegedi Egyetem Hódmezővásárhelyi állományát egy gazdasági társaság tartja
fenn, ezért erre az állományra a fentiek nem vonatkoznak. Az elmondottaktól függetlenül a
tenyésztésszervezéssel járó feladatokat az MGE a költségvetési szervek állományaira
vonatkozóan a jövőben is ellátja.
5. napirendi ponthoz
Kovács Judit elmondta, hogy a tenyésztők részére nyújtott őshonos állatok támogatása 2014.
december 31-ével lezárult. Biztosnak látszik, hogy lesz EU-s forrás és folytatódik ez a
támogatási forma. A két támogatási forma (tojó + kakas) kezelése nagyon bonyolult volt,
nehéz volt kezelni. Az új rendelet tervezés alatt áll. Az egyesület javasolta, hogy vegyes
ivarok legyenek támogatva normatív alapon. A termelésbe állított ivararánynak megfelelő
állomány legyen támogatva. Javasoltuk a támogatási összegek 25%-os emelését: tyúk és
gyöngytyúk 20 EURO-ról 25-re, kacsa 27-ről 34-re, pulyka 35-ről 44-re, lúd 40-ről 50-re. A
minisztériumban azt ígérték, hogy az év végén megjelenik az új támogatási rendelet.
Természetesen pontosan csak a megjelenés után tudunk tervezni. A tervezetet azonban még
véleményezhetjük a véglegesítés előtt.
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6. napirendi ponthoz
Dr. Szalay István tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy arról már biztosan mindenki tud,
hogy az AGRI-DECO Nonprofit Kft. az egyesület tulajdonában van. Tevékenysége a
tésztagyártás kizárólag őshonos tojásokból, HUBA (védett márkájú) tészta formájában.
Feladata a tojások beszerzése, gyártás előkészítése, terítése lett volna. Különböző okok miatt
sajnos ebben nem jutottunk előre. A próbagyártás során kiderült, hogy ilyen tészta nincs a
piacon. A megbízott ügyvezető átmenetileg és javadalmazás nélkül vállalta el a kft. vezetését,
azonban sajnos egyéb munkái miatt a feladatot nem tudta teljesíteni. A május végi záráskor
lezárja a 2014. évet, a cég „nullán” van. Javaslat már van az új ügyvezetésre, egyelőre
azonban erről beszélni nem aktuális, mivel az ügyvezető most nem tud jelen lenni és
tájékoztatni a közgyűlést. Ha aktuális lesz, akkor rendkívüli közgyűlés vagy külön egyeztetés
keretében dönthetünk az új ügyvezető személyéről. Esetleg erre akkor kerülhet sor, amikor a
ma délelőtt elmaradt HáGK konferenciát megrendezzük (előreláthatóan szeptemberben),
amelyre az egyesületi tagokat ismét meg fogjuk hívni.
Azt tudni kell, hogy kizárólag szabad tartásban tartott állatok tojása használható fel a tészta
gyártásakor. Elképzelhető, hogy a próbagyártást végző gyártó helyett is másikat kell
keresnünk. Ha elkezdődik a gyártás, akkor – ahogyan korábban is ígértük – a tenyésztőket
megkeresi az egyesület a tojások felvásárlása érdekében, és a tojásért „prémium árat” fog
majd meghatározni a közgyűlés.
Az újonnan felvett napirendi pont, a Tündérkertekről
Dr. Seregi János professzor úr elmondta, hogy a Tündérkert mozgalmat egy porszombati
erdész, Kovács Gyula indította el, aki 20 éve gyűjti a Kárpát-medencében őshonos
gyümölcsfajtákat, amelyek ellenállóak és vegyszerezni sem kell őket. A génbankjában
jelenleg kb. 40000 oltvány van, kb. 50-60 cm magas, konténeres (pl. Petőfi körtefájáról is van
oltványa). Az oltványokat bárki beszerezheti tőle. Ma már több Tündérkert van az országban.
Pozitív visszhangot keltett az az előadás, amelyben Seregi János azt javasolta, hogy a
Tündérkertekbe őshonos állatokat is kellene tartani úgy, ahogy a régi időkben. Az állatoknak
nemcsak a trágyája hasznos a gyümölcsösben, hanem a baromfi a zöld csipegetése közben a
talajlakó bogarakat, férgeket is felcsipegeti. Októberben a GEORGIKON Napokon poszterrel
fognak fellépni, ahol a gyümölcsfa és baromfi együtt van (az állatokat mobil, fedett
ketrecekben lehet a gyümölcsös területén „vándoroltatni”).
A Pilisi Parkerdő Gazdaság Budakeszi Vadasparkjában kb. 5 hektáron 950 féle facsemete
van, és a fák között tartják az állatokat.
Kmf.
………………………………
Polgárné Staud Magdolna
jegyzőkönyvvezető

…….……………………………
Dr. Szalay István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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