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TISZTELT OLVASÓ!
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy megjelent a 61/2012 (VI. 29.) számú VM rendelet az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokról, valamint az ehhez kapcsolódó104/2012. (VII. 20.) számú MVH közlemény. A pályázat benyújtási határideje
2012. augusztus 31.
A hivatkozott rendelet és közlemény megtalálható az Egyesület honlapján:
www.magyartarka.hu
Használják ki az ÁTK 4 nyújtotta forrásokat, hiszen 2014-ig ez az utolsó fejlesztési lehetőség az állattenyésztők számára!
A 2014 után várható Közös Agrárpolitika célkitűzéseiről, lehetőségeinkről a XII. Tarka Marhafesztivál szakmai napján V. Németh
Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár úr tart előadást.
Szeretettel várjuk tagjainkat 2012. augusztus 10-11-én Bonyhádon a XII. Tarka Marhafesztivál vendégeként!
Dr. Füller Imre
ügyvezető igazgató
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MAGYARTARKA FAJTÁÉRT EMLÉKÉREM

DR. BÍRÓ ISTVÁN
nyugalmazott igazgató,
címzetes egyetemi tanár

1930 karácsonyán született Gyergyóal
faluban, földműves családban. Sem térben, sem időben nem szokványos életútja
átvezette a huszadik század szinte minden
rossz és jó sorsfordító szakaszán. Elemi
és polgári iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd – történelmi, földrajzi dimenziókban egyaránt távol – Lengyelen, a Mezőgazdasági Gimnáziumban
érettségizett 1950-ben. Bár állatorvos (is)
szeretett volna lenni, 1955-ben Gödöllőn,
az Agrártudományi Egyetemen szerzett
mezőgazdasági mérnöki diplomát.
Első munkahelyén, a Jászberényi Mezőgazdasági Szakiskola Tangazdaságában
1955-től öt évig állattenyésztőként, majd
igazgatói beosztásban dolgozott. 1962ben mezőgazdasági tanári diplomát szerzett a Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet Tanárképző Szakán.
Majdnem ötven éve (1963-ban) – hosszú
szakmai életútján csupán egyszer – munkahelyet változtatott, és bekapcsolódott a
hazai tenyésztésszervezés munkájába.
Nyugdíjba vonulásáig, a vezető beosztásban eltöltött több mint 27 év alatt „csak”
a szervezet neve és dr. Bíró István beosztása változott. Ám a változások alatt is
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volt lehetősége országos feladatkörével
úgy élni, hogy a szervezeti, technikai és
személyi feltételek biztosítva legyenek a
korszerű technológiák elterjesztéséhez, a
biológiai alapok, a tenyészállat-előállítás
és a tenyészértékbecslés fejlesztéséhez.
1971-ben doktorált a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. A Szegedi Élelmiszeripari Főiskola Hódmezővásárhelyi Karán
címzetes főiskolai docensként szarvasmarha fajtatant, a Pannon Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Karán
címzetes egyetemi tanárként szarvasmarha-tenyésztési ismereteket oktatott.
1987-ben a 14 gazdaság társulási szerződése nyomán megalakult Magyartarka Tenyésztők Egyesülete közgyűlésén
elmondta: az ÁTMI a jogosítványokat
átadja az Egyesületnek, hogy 1988. január 1-jén a tenyésztésszervezési munka
húshasznosítású vonatkozásában megindulhasson. A mai Egyesület megalakulása előtt azt kérte a vezetéstől, hogy a
’87-ben megalakult Egyesület munkáját
folytassák, és csak egy átalakulást hajtsanak végre. Nem így történt, az egyesülési
törvény megjelenésével 1989-ben újra
alakult a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete.
Az 1988. évi közgyűlésen dr. Bíró István
MMI igazgató üdvözölte a Közgyűlés
határozatát, mely szerint csak minősített
magyartarka bika kerülhet köztenyésztésbe. „A magyartarka bikák előbb-utóbb
külföldön is megállják a helyüket. Védelmet kell adni a saját tenyésztőinknek, a mi
genetikánk sem rosszabb, mint a külföldi.
Ne csináljunk osztrák-magyar közös mesterségest” – mondta. Ismét igaza lett.
Dr. Bíró István személyében nagyon
hosszú utat tett meg egy tehetséges mezőségi parasztfiú a gazdaélet és a szülőföld
kényszerű elhagyásától a Tolna megyei
újrakezdésen és a Jászságon át odáig,
hogy Magyarország szakember társadalma elfogadta őt hazánk és sok külföldi

ország mezőgazdaságát, állattenyésztését
jól ismerő szakemberként, sőt, számos
szakmai és állami kitüntetéssel ismeri el
a mai napig is munkásságát.
Kitüntetései: Mezőgazdaság kiváló dolgozója (1968), Munka Érdemrend Bronz
Fokozata (1973), Újhelyi Imre-emlékérem (1973), Wellmann Oszkár-emlékérem (1983), Munka Érdemrend Ezüst
Fokozata (1979), Kiváló Munkáért Miniszteri Kitüntetés (1985), Magyar Köztársaság Csillagrendje (1990), Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata (2001), Életfa
Emlékplakett Ezüst Fokozata (2010),
Horn Artúr-díj (2012).
Napjainkra az élet bizonyította: ezek
a technikai újítások, korszerűsítések a
gazdasági állatok nemesítését, az állattenyésztés fejlesztését és a termék-előállítás biztonságát szolgálták és szolgálják
ma is. A hazai tenyésztésszervezés intézménye mindig híven és hatékonyan biztosított szakmai keretet ezekhez a változásokhoz, s eközben maga a szervezet is
fejlődött, korszerűsödött. Ebben alkotott
maradandót dr. Bíró István.
Nagy szorgalommal és következetességgel valósította meg a célt, hogy e szervezet hasznos szolga és élő kapocs legyen
a tudományos-technikai fejlesztés, valamint a tenyésztő és árutermelő gazdaságok között.
Gratulálunk
a kitüntetéshez!
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MAGYARTARKA FAJTÁÉRT EMLÉKÉREM
Dr. Markovics Tibor 1956. december 25én született Budapesten. Az általános és
középiskolát Kőszegen végezte. 1981ben szerzett erdőmérnöki diplomát Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetem
Erdőmérnöki Karán. 1994-től természetvédelmi szakmérnök, 1997-ben védte
meg egyetemi doktori értekezését.
1981-1986-ig az erdészeti termelésben
dolgozott, különböző beosztásokban.
1988-ban került az állami természetvédelemhez, ahol azóta is dolgozik. A
Kőszegi Tájvédelmi Körzet vezetőjeként
kezdte munkáját, később a megalakuló
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
osztályvezetője, majd igazgatóhelyettese
lett. A 2002-ben alapított Őrségi Nemzeti
Park Igazgatóság alapító igazgatója.
2002-ben nagy lendülettel kezdte szervezni az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság működését, kiemelt figyelmet szentelve az Igazgatóság kezelésében lévő
földvagyon gyarapításának és szakszerű
kezelésének. Külön hangsúlyt fektetett
arra, hogy az említett földterületeken
olyan gazdálkodást folytassanak, amely
az óvandó természeti értékek fenntartása mellett gazdaságosan működtethető
legyen, és követendő példaként álljon a
magángazdálkodók előtt.
Ebben a szellemben fogtak hozzá a gazdaság kiépítéséhez. A természetvédelmi
kezeléshez tömegtakarmányt fogyasztó,
legelő állat kell.
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Elhatározták, hogy szarvasmarhát tartanak, azonban nem a magyar szürke
marhát választották, hanem az Őrség
tradicionális szarvasmarha-fajtáját, a magyartarkát. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a mai napig az egyetlen magyar
nemzeti park igazgatóság, ahol magyartarka szarvasmarhát tenyésztenek.
Ebből a döntésből sajnos kellemetlensége is származott, hisz miniszteri bizottság vizsgálta a fajtaválasztás jogosságát,
okszerűségét. A vizsgálat eredménye
azonban igazolta, amit az igazgatóság
munkatársai amúgy is tudtak: a magyartarka marhának is helye van a természetvédelemben. A gazdaság építése nagyon
tudatos volt, a nehezen összetakarékoskodott forintokat fordították állat- és
gépvásárlásra, a gazdaságból származó
bevételeket pedig visszaforgatták az állattartásba. 2002 őszén vásárolták az első
tenyészállatokat Nyőgérről és Vasvárról.
Az állomány bővítésének eredményeként
ma 160 egyedes törzsállományuk van.
Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság speciális helyzetben volt és van, hisz a védett területek csak kis hányada tartozik
az állami természetvédelem kezelésébe, a
többit magánszemélyek birtokolják. Alapításuk óta különféle programokat terveznek annak érdekében, hogy segítsék
a környék gazdálkodóit. Az európai uniós
csatlakozás előtt tájékoztatót szerveztek
a szarvasmarha-tenyésztés terén várható, a csatlakozás utáni kilátásokról. Az
új rendszerű agrártámogatások kezdetén
sok gazdálkodónak segítettek a kérelmek
kitöltésében, beadásában. A támogatási
rendszerekről több alkalommal szerveztek képzést, tájékoztatót a helyi gazdálkodók számára.
2012 januárjában eddig egyedülálló kezdeményezéssel szembesülhetett a magyar
közvélemény. Az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság növendék magyartarka marhákat helyezett ki kisgazdálkodókhoz,

DR. MARKOVICS TIBOR
az ŐNPI igazgatója,
címzetes egyetemi docens

annak érdekében, hogy elősegítse a
térségben a szakszerű területhasználatot
(agrár- és természetvédelmi szempontból
egyaránt).
Dr. Markovics Tibor több természetvédelemmel kapcsolatosan könyv és szakcikk
szerzője, társszerzője.
Nős, négy leánygyermeke van. Háromszor kapott miniszteri elismerő oklevelet,
címzetes egyetemi docensként rendszeresen oktat a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnök Karán.
Gratulálunk a kitüntetéshez!

A MAGYARTARKA w 2012. nyár

6
Dr. Flink Ferenc
főtanácsos, NÉBIH

TARKABIKA VAGY INSZEMINÁTOR?
Természetesen vagy mesterségesen?
Néhány éve ünnepeltük a mesterséges
termékenyítés magyarországi intézményes bevezetésének hatvanadik évfordulóját. Pár évvel ezelőtt még azt is mondhattuk, hogy szarvasmarháink szinte
mindegyike - sőt már azok szépanyja is –
mesterséges termékenyítésből származik.
A genetikai trendek, a nemzetközi tapasztalatok is visszaigazolták, hogy a mesterséges termékenyítésnek nincs reális alternatívája. A gazdatársadalom is megbékélt
az eredmények láttán az eljárással, s a
termékenyítő szakemberek, „nyakkendős
bikák„ egyre kevésbé válnak élcelődések
célpontjaivá.
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az egyhasznú szarvasmarha állományokban az
utóbbi évtizedekben bekövetkezett tejhozam-növekedések azt eredményezték,
hogy az állományok fizikai lehetőségeik határához érkeztek, s a termékenység
összeomlását csak jelentős kényszerszelekcióval lehet elkerülni. Világszerte
romlanak a szaporodásbiológiai mutatószámok, hazánkban ez jellemzően nem is
a nagy termelésre, hanem gazdálkodási,
környezeti tényezőkre, menedzsment hibákra vezethető vissza. A termékenység
négyötödében a környezet függvénye. Az
már közhely, hogy a szarvasmarha-állomány s ezen belül a tehenek száma csökken, következésképpen a termékenyítések
száma is, azonban a mesterséges termékenyítés visszaesésének másik oka, hogy
ismét növekszik a természetes fedeztetések részaránya.
FŐ A (TENYÉSZ)BIZTONSÁG
Még az is rendben valónak látszik, hogy
az extenzíven tartott állományoknál –
mint a hungarikum számba menő őshonos magyarszürkénél, magyar bivalynál
vagy a húsmarháknál – előnyben részesítik a fedeztetést, de azt tapasztaljuk, hogy
ivadékvizsgálat bázisát jelentő tejelő állományokban is növekvő számban állítanak
be fedező bikákat.
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Jelen írásnak nem célja, hogy szembeállítsa a természetes és a művi szaporítási
módszereket alkalmazókat, hiszen ha azokat törvényes keretek között - tenyésztőszervezetük programja szerint - folytatják,
a hatóságok döntéseikbe nem szólhatnak
bele. Az már költség-haszon elemzés kérdése, hogy várakozásaik hogyan teljesülnek. Mert mit is vár el a tenyésztő a bikától
vagy a spermától? Genetikai előrehaladást
a tenyészetében, megfelelő fertilitást, azaz
vemhet, borjút, illetve állategészségügyi
kockázatmentességet. Ez utóbbi – az
egészséges utódállomány létrehozásának
garanciája -, az EU nyelvezetében az ún.
biosecurity áll a szaporítást szabályozó
uniós direktívák homlokterében.
Nem kérdőjelezhető meg, hogy a gazdaságosság kulcsa a szaporaság. A szaporítás pedig egy fontos technológiai lépés,
amit a mesterség szabályai szerint kell
végrehajtani. Ha – mai divatszóval élve –
kockázatelemzést végeznénk a hibalehetőségek között, az ember (szakértelem),
a bika, illetve a sperma, valamint a tehén
számíthatna kritikus tényezőnek a fertilitás nézőpontjából. Nem igazán épkézláb
ötlet a termékenyítés és a bikahasználat
együttes „hibrid” technológiája, főleg
szabad pároztatás alkalmazásával, amikor az utódok származása is kérdésessé
válik ezáltal. A szaporítóanyag technikaibiológiai megfelelősége tekintetében a
mesterséges termékenyítés van előnyben,
ugyanis a sperma feldolgozása során az
ejakulátumok „mindendarabos” laboratóriumi minőségellenőrzésére kerül sor,
ezzel gyakorlatilag kiszűrhető, megszüntethető a hímek meddősége. Az állatszaporítás – bár át- átszövik autonóm biológiai folyamatok –, mégiscsak egy tudatos
emberi cselekedet az állattartó gazda,
még inkább az inszeminátor részéről.
INSZEMINÁTORTÖBB MINT SZAKMA
A termékenyítő szakember, az inszemi

nátor mint foglalkozási ág a mesterséges
termékenyítő állomások szerveződésével
egyidős. Az elnevezés beszédes, tükörfordításban (semen: mag, sperma) arra a
munkafolyamatra utal, hogy a szaporítóanyagot művi úton - műszerrel, katéterrel
– juttatják be a fogamzóképes nőivarú állatok ivarszerveibe. Bár a manuális munkafolyamat az évtizedek során gyakorlatilag nem változott, a ma inszeminátorainak
sokrétűbb ismeretanyagot kell már elsajátítaniuk, készség szintjén alkalmazniuk.
Az utóbbi évtizedben a foglalkozás, képzés „rangja” is emelkedett, az Országos
Képzési Jegyzékbe OKJ 31 641 01 0010
31 05 számon van bejegyezve.
A szarvasmarha-termékenyítő inszeminá
torok döntő hányada nagy létszámú tejelő
telepeken dolgozik, de vállalkozási keretek között továbbél a hajdanvolt „körjáratosnak” nevezett szolgáltatási forma,
amikor a szakember – „hívásra házhoz
megy” rendszerben - naponta több farmot is felkeres. Ez a vállalkozási forma
a szórvány kisüzemi állományoknál vagy
az optimális üzemnagyság alatti létszámoknál lehet rentábilis az igénybevevő
szempontjából. Nyugat-Európában már
eléggé elterjedt, nálunk is kibontakozóban van, hogy gazdák, tulajdonosok sajátítják el a termékenyítés tudományát,
és a saját állományukban ők végzik ezt a
munkát is. A vemhesülések érdekében azt
a komparatív előnyt tudják így kihasználni, hogy náluk jobban senki nem ismeri
az állataikat, az ivarzáskor megváltozott
viselkedésüket. Az inszeminálás azért ma
is kétkezi szakma, a begyakorlás jó kézügyességet feltételez, amit aztán sokan
az évek során szinte művészi tökélyre
fejlesztenek. (Magam az EU mesterséges
termékenyítési munkacsoport értekezletein jókat mosolygok a tagdelegátusok
olyan ötletein, hogy a humán medicinában már bevált „virtual reality system”
- szerűen lehetne a gyakorlati képzés
egyes elemeit megoldani. A virtuális valóságshow nem tudja kiváltani a gyakor-
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lati drillt, a katéter bevezetését elképzelni
könnyű, végrehajtani – főleg kezdetben
– annál keservesebb.) A képzés uniós harmonizációját műhelymunka szintjén fontolgatjuk, azonban nem hagyható figyelmen kívül a nyelvi korlát, az inszeminátor
a tehénnel, üszővel a tünetek, szimptómák alapján tud „kommunikálni”, de egy
skandináv gazdával biztosan nem.
A TENYÉSZTŐSZERVEZET
IS SEGÍTI A KÉPZÉSEKET
Legutóbbi tapasztalatunk szerint a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete anyagi
és szervezési támogatásával több egyesületi tag magántenyésztő végezte el az
OKJ tanfolyamot, és tett eredményes
vizsgát júniusban, a Kaposvári Egyetem
felnőttképzése keretében. Szabad legyen
felsorolnom az OKJ képesítést szerzett,
frissen végzett inszeminátorokat:
Bankó Péter, Csancsár Attila, Fekete András, Galbács Ferenc, Illés István János,
Kozári Gábor, Lamik Tibor, Léber Dávid,
Lupekné Kardos Renáta, Mosberger Ervin Aurél, Nagy Karolina, Pintér Cecília
Raska Ervin, Récsi József, Szabó Attila,
Szabó Gábor, Szabó János, Toldi Ákos,
Trutz László, Varga Gábor, Verkman Zoltán, Zsidi János
EZER AKTÍV SZARVASMARHA
INSZEMINÁTOR
A köztenyésztésben szolgáltatásszerűen
végzett termékenyítő munka jogszabályokkal körülhatárolt tevékenység, a személyt hatósági nyilvántartásba bejelentkezésre, termékenyítési adminisztráció
felvételére és adatszolgáltatásra kötelezi.
Az állattenyésztési hatóság (korábban a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
új szervezetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – NÉBIH) nyilvántartásában mára több mint másfélezer
– különböző fajokra és területre bejegyzett – inszeminátor szerepel. Közülük
jelenleg 950 körül jár azon szarvasmarha
inszeminátorok száma, akik rendszeres
termékenyítési adatközléssel állnak kapcsolatban az adatbankkal. A termékenyítési adatok munkájuk nyomán a Szarvasmarha Informatikai Rendszer (SZIR) ún.
TER alrendszerén keresztül kapcsolód-
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nak az országos adatbázisba. Munkájukat
az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló
Kft. szerződéses alkalmazásában álló, ún.
TER-felelősök ellenőrzik, s ők látják el a
mesterséges termékenyítőket a szükséges
termékenyítési nyomtatványokkal.
IVAR SPECIFIKUS SPERMA
A globalizálódott mesterséges termékenyítési ipar egyik jelenlegi csúcsterméke
az ivarorientált, más néven ivar specifikus, vagy ahogy a szakzsargon nevezi,
szexált sperma. Ennek megvalósítása már
évtizedek óta izgatta a kutatókat és technológusokat, azonban a legutóbbi évek
műszaki fejlesztései tették lehetővé egy
piacképes termék megjelenését. A technológia lényege egy speciális sejt-szeparátor, amely az X és Y kromoszómát
hordozó hímivarsejtek jó hatásfokú elkülönítését képes műszakilag végrehajtani
a spermiumsejt feje DNS-tartalmának
különbözőségét felhasználva. A magas
beruházási igények és az áramoltatásos
citometriás eljárás időigényessége miatt a szexált sperma mintegy háromszor
magasabb áron kerül forgalomba, mint
ugyanazon apaállat „hagyományos” úton
konfekcionált mélyhűtött spermája. Az
előnyök valóban szembetűnőek, eléggé
biztonságosan, 90 % feletti részarányban
születnek egynemű borjak a használatuk
után. Azt mindenesetre számításba kell
venni, hogy a hosszabb „megmunkálási idő”, a sejt megfestése, egy lézerlövés
találata a spermiumsejt biológiai paramétereit kedvezőtlenebbül érinti. Emiatt
az inszeminátorok tudják, hogy az ilyen
széria felhasználása fokozott gondot és figyelmet igényel. Főleg üszőkön alkalmazzák, s a műszalmát is gondosan, egyedileg
olvasztják fel. A hazai mesterséges termékenyítő ipar értelemszerűen nem gyárt
ivar specifikus spermát, a spermagyűjtő
központok és spermaraktár központok
kínálatában importból és uniós behozatalból származó tételek szerepelnek. Bár
hímivarra orientált szexált sperma is létezik (vö. hústermelés), itthon szinte kizárólag a „feminin” változat kapható, hiszen a
tejelő tenyésztésben a vemhes üszőknek,
teheneknek igen jó exportára van!

SZÁMOLJON, MI ÉRI MEG
A szaporodásbiológus hivatalnok a fentiekben próbálta számba venni az egyik
vagy a másik oldal nyújtotta lehetőségeket. A kínálat szinte mindkét oldalról
végtelen: a fajtafenntartó tenyésztőszervezetek, a hazai elit- és pepinér tenyészetek olyan tenyészállatokat, bikákat kínálnak eladásra, amelyek a legkényesebb
igényeket is kielégítenék. A spermapiac
kínálati oldala pedig beláthatatlan, az e
tekintetben egyre globalizálódó világban
mintegy 750 szarvasmarha mesterséges
termékenyítő állomás termeli a szaporítóanyagot, az INTERBULL szervezetében matematikai mátrixok dolgozzák fel
és hasonlítják össze, állítják rangsorba
a világ legjobb apaállatait. A hagyományos ivadékvizsgálatokat hasznosan egészíti ki, s az is lehet, hogy egyszer majd
felváltja a genom szelekció. Ilyen teszteredményekkel már a hazai mesterséges
termékenyítő állomások szinte minden
termelő apaállata rendelkezik.
A köztenyésztésben szolgáltató inszemi
nátor a felhasznált sperma árát, a munkadíját és közlekedési költségeit próbálja
érvényesíteni. Jövedelme attól függ, hány
helyre hívják. Ha valaki úgy gondolja,
hogy „kitanulja” az inszeminátor szakmát, s ezzel megspórolja a bikatartást,
kalkulálnia kell azzal, hogy először is be
kell szereznie egy spermatároló konténert, gondoskodnia kell annak (űrtartalmától függően akár kéthetenkénti) nitrogén utántöltéséről, annak költségéről,
meg azzal is, hogy mire a termékenyítő
munkában kellő gyakorlatot szerez, fogamzások, vemhek elmaradásával is
megfizeti a tanulópénzt.
Az már inkább szubjektív hitvallás, hogy
az inszeminátori tevékenység társadalmi hasznosságán túl a művelői számára különösen szép szakma: egy új élet,
lény keletkezését elindítani, s szaporulat
formájában a munka eredményességéről
állandó visszajelzést kapni igazán megindító érzés.
Azok számára, akik ezek után is bővebben érdeklődnek a tevékenység, tréning
iránt, részletes felvilágosítás a képzésekre, vizsgáztatásra feljogosított szakiskoláktól, intézményektől kaphatnak.
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Dr. Markovics Tibor | igazgató, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

NEMZETI PARKJAINK SZEREPE ŐSHONOS
LEGELŐ HÁZIÁLLATFAJTÁINK MEGŐRZÉSÉBEN
Ha hazai nemzeti parkjainkba látogatunk,
szinte mindenhol találkozhatunk legelő
háziállatokkal, szürkemarha, magyartarka gulyával, racka- vagy cigájanyájjal,
hucul vagy muraközi ménessel.
Ha olyan szerencsében van részünk, hogy
a világ távoli nemzeti parkjait is megtekinthetjük, ilyeneket általában nem
láthatunk. Ahol mégis találkozunk háziállatfajtákkal, például Afrikában, ott a
nemzeti park dolgozói kifejezetten rossz
néven veszik a háziállatok tartását, nem
támogatják azt, sőt, lehetőség szerint el is
tanácsolják az ott legeltető pásztorokat.
De nálunk sem volt ez mindig így, jó húsz
évvel ezelőtt nemzeti parkjaink még nem
tartottak háziállatokat. Az egyik változás,
amely magyarázatot ad az előbbi felvetésre, hogy a korábbi időszakban a nemzeti
park igazgatóságok klasszikus hatóságok
voltak, saját kezelésű termőföldekkel
szinte egyáltalán nem is rendelkeztek.
Mára a hatósági jogkör átkerült a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelőségre, illetve a nemzeti park
igazgatóságok kezelésébe került majd
300 ezer hektár termőföld. Ez tehát megteremtette a lehetőséget az állattartáshoz,
de az még nem világos, hogy miért is tartanak a hazai nemzeti park igazgatóságok
legelő háziállatokat.
Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjunk, a múltba kell visszatekintenünk,
mintegy 30-40000 évvel ezelőtti történésekre. A jégkorszaknak ebben az időszakában jelent meg a modern ember, és
ezzel párhuzamosan először itt, Európában, később aztán a világ más területein
is igen jelentős mértékben kezdtek fogyni
az őshonos állatfajok. Hogy ez mit is jelentett Európában?
Ebben az időszakban Közép-Európában a
maihoz hasonló, mérsékelt éghajlat volt,
és az alábbi nagytestű legelő állatok éltek
itt: erdei elefánt, több orrszarvúfaj, víziló,
két bölényfaj, őstulok, vadló, illetve vadszamárfajok, a gímszarvas mellett volt
óriásszarvas, jávorszarvas, őz, dám, a ma-
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gasabb hegyekben zerge, kőszáli kecske
és muflon, a síkvidéki pusztákon a tatárantilop is megtalálható volt.
E hihetetlen sok növényevő állat – amelyeknek egy része nagyon hasonlított Afrikában élő rokonaihoz – jelentős része
napjainkra már kipusztult.
Előbbi fajok közül csupán az európai
bölény, vadló, gímszarvas, jávorszarvas,
rénszarvas, tatár antilop, őz és a zerge az,
amelyek napjainkig fennmaradtak, és közülük hazánkban mindössze a gímszarvas
és az őz található meg, illetve betelepített
fajként még a dámszarvas és a muflon.
Látható tehát, hogy a legelő állatok száma, amelyek egykor a Kárpát-medence természeti képét jelentős mértékben
alakították, mára töredékére zsugorodott. A rohamos fogyás – bár korábban
egyéb okokat is vélelmeztek – az ember
számlájára írható. A pusztítás kezdetben
vadászat formájában jelentkezett, a későbbiekben aztán a vadállatokat részben
befogták és háziasították, részben – a növénytermesztés elindulását követően –kifejezetten ellenségként tekintettek rájuk,
s ezért irtották őket. A végeredmény pedig az, hogy tipikus, pusztai legelő vadállat egy sem maradt, s az erdők, erdős
puszták legelő fajai közül is mindössze
kettő, az őz és a gímszarvas.
Mindezek egyenes következménye, hogy
pusztáink legelő állatok híján jelentős
mértékben átalakultak, számos helyen fás
növényzet jelent meg a helyükön, erdeinkben pedig az egykori gyönyörű ligetes
őserdők helyett jócskán záródottabb erdők maradtak fent.
A probléma megoldására két lehetőség
adódik. Az egyik a hazánkból kipusztult,
de másutt máig fennmaradt fajok visszatelepítése. Erre azonban csak a Hortobágyi Nemzeti Park területén láthatunk példát, ahol a pentezugi területen több száz
vadló és Heck marha (visszatenyésztett
őstulok) legel. A másik megoldás legelő
háziállatok tartása, s a hazai nemzeti parkok döntően ezt az utat választották.

Elsődleges szerepük ezeknek a háziállatoknak tehát a természetes vagy természet közeli élőhelyek fenntartása. De
egyéb indokai is vannak az efféle állattartásnak. Fontos, hogy külterjes módon,
olcsón tarthatóak legyenek, ezért esett a
választás ezekre az ősi fajtákra, melyek
a ridegtartás körülményeit jól elviselik,
s így kevés pénzbe kerülnek. Ezen felül
feladatunknak tekintjük a régi, őshonos
háziállatfajták megőrzését, és a nemzeti
parkoknak természetesen feladata a bemutatás is. Rendkívül sok látogató érkezik hozzánk, és ezek a gulyák, nyájak,
ménesek különleges látványosságot jelentenek.
Összességében ezek azok az okok, amelyek miatt őshonos állatokat tartunk.
A legnagyobb mennyiségben szürke
marhát, a 6800 törzskönyvezett egyed
75%-a van a nemzeti park igazgatóságok
birtokában. A szürkemarha a legszebb,
legpatinásabb háziállatunk. Igénytelen,
lassan fejlődő húsmarha, melynek tartása ugyanakkor legfeljebb a különböző
támogatásokkal együtt lehet rentábilis.
A fajta fenntartása alapvetően a nemzeti
park igazgatóságokon múlik, s gyakorta
felbukkan a kérdés, az egyre nehezebbé
váló gazdasági környezetben mi is lehet a
jövő. Először talán meg kellene határozni, hogy mekkora egyedszám kell a fajta
biztonságos megőrzéséhez. Az ezen felüli
állománnyal pedig már vannak kipróbált
módszerek a gazdaságosabb tartásra. Ilyen
például a tiszta vérű szürketehenekkel F1es húshasznú borjakat felneveltetni.
De a nemzeti parkok birtokába kerülő
újabb gyepeken más fajták tartása is folyik. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
például magyartarka gulyát tart. Bár ez a
fajta messze nem tekint vissza hasonló
múltra, mint a szürkemarha, mégis érdemes vele foglalkozni. A hatályos besorolás szerint őshonos fajtának minősül, viszont a fajta folyamatos nemesítése révén
ma is eredményes versenytársa a modern
hús- és tejhasznú marháknak. Ráadásul
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fotó: Kovács-Mesterházy Zoltán

a fajta kötődik a Nyugat-Dunántúlhoz, s
benne az Őrséghez, hiszen ezen a tájon
alakult ki, s az egykori kisgazdaságok
hosszú időn keresztül szinte csak ezt a
fajtát tartották. Mivel a legfiatalabb nemzeti parkunkban hosszabb távon is várhatóan jelentős magántulajdonú legelő,
kaszáló terület marad, érdemes volt olyan
fajtát választanunk, mely a kisgazdaságok számára is jó szívvel ajánlható, gazdaságosan nevelhető, biztonsággal és jó
áron értékesíthető. A gyepek fenntartása
és a nemzeti parkban élő kisgazdaságok
megsegítése egyaránt motivált bennünket
akkor, amikor a lassan újra éledő parasztgazdaságokba növendék állatok kihelyezéséről döntöttünk.
Számos lófajtával is kísérleteztek a nemzeti park igazgatóságok. Elmondhatjuk,
hogy a melegvérű lovak extenzív tartása
nehezen oldható meg, az ezzel kapcsolatos kudarcok beláttatták velünk, hogy
ezen fajták megőrzése a mi lehetőségeink között nem megvalósítható. Két hidegvérű fajtánk azonban meghatározóan
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kötődik a nemzeti parkokhoz. Az Aggteleki Nemzeti Parkban található a hazai
huculállomány mintegy 95%-a. Ennek a
jellegzetes hegyi igáslónak a tartásához
kedvezőbb környezetet nem is lehetne találni a jelenleginél.
Teljesen más a helyzet másik hidegvérű
lovunkkal, a muraközivel. Bár a kisteherautók, traktorok elterjedése előtt, az
1950-es, 60-as évekig legelterjedtebb
lovunk volt, mára teljesen eltűnt. A XX.
század második felében az állományt
húslóként tartották, s ennek megfelelően
a jóval nagyobb tömegű nyugat-európai
hidegvérűekkel keresztezték. Igazgatóságunk szakértői munkacsoport segítségét
igénybe véve fogott hozzá a fajta vis�szaalakításához. Jelenlegi állományunk
majd 50 egyedből áll, de a tenyésztői
munka még sok feladatot ró ránk.
A bivaly hazai állományának majd háromnegyedét gondozzák a nemzeti park
igazgatóságok, a fajta fenntartásában a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságé a főszerep, hiszen a kápolna-

pusztai állomány az ő gondozásukra
van bízva.
A juhok közül rackát, cigáját, ciktát tartanak még a nemzeti parkok, közülük a
ciktaállomány háromnegyedének gazdája
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.
Végezetül megállapíthatjuk, hogy az elmúlt bő másfél évtizedben a nemzeti park
igazgatóságok tevékenysége jelentősen
megváltozott. Élő és élettelen természeti
és kulturális kincseink megőrzése kibővült. Immár számos őshonos háziállatfajtánk fenntartásában is meghatározó
szerephez jutnak az igazgatóságok, s a
rendszerváltás óta eltelt időszak változásai révén mára nincs is egyéb állami szereplő, amely alkalmas volna erre a fontos
feladatra.
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Békési Imre

ügyvezető, Derecske Petőfi Mg. Kft.

SZAKMAI NAP DERECSKÉN
„ HOL A KÉKKÁLLÓ HABJÁVAL
GÖRGETE RÉGEN GYÖNGYÖT”
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
2012. június 12-én ötödik alkalommal
rendezte meg szakmai napját, melynek a
Derecske Petőfi Mg. Kft. húshasznosítású
tenyészete adott otthont.
A 1000 órára meghirdetett program első
fele a Városi Művelődési Központban
zajlott, közel 150 érdeklődő előtt. A Művelődési Központ Vass Lajos-nívódíjas
Kék-Kálló citerazenekara a bihari summásélet dalaiból összeállított csokorral
köszöntötte a tanácskozás résztvevőit.
Rácz Károly egyesületi elnök megnyitója
után – a nap házigazdájaként – röviden,
a teljesség igénye nélkül igyekeztem bemutatni térségünket, benne városunkat,
Derecskét, valamint gazdaságunkat és
magyartarka tenyészetünket.
Első előadóként dr. Bognár Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárgazdaságért
felelős helyettes államtitkára tartott előadást „A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a tenyésztőszervezetek
együttműködése az új intézményi háttér
tükrében” címmel.
A nap megható pillanata volt, amikor az
előadás után Rácz Károly elnök és dr.
Füller Imre ügyvezető igazgató a Magyartarka Fajtáért Emlékérmet átadta dr.
Bíró István nyugalmazott igazgató, címzetes egyetemi tanárnak és dr. Markovics
Tibornak, az Őrségi Nemzeti Park igazgatójának a fajta érdekében kifejtett áldozatos tevékenységükért.
Ezt követően az elit törzskönyvek átadására került sor. Kettős (fejt) állományban elit törzskönyvet vehetett át
• Vértes Gábor -3 tehene után
• Városföldi Agrárgazdaság Zrt. -1 tehene után
• Teveli Mg. Zrt. -2 tehene után
• Pannónia Mg. Zrt. -1 tehene után
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Húshasznú teheneiért:
• Csörnöc Menti Mg. Kft. Vasvár (7db)
• Derecske Petőfi Mg. Kft. (4db)

Két saját tenyésztésű bika utódcsoport
19958 Derecskei Enzim Vidám
20259 Derecskei Frédi Alfa

A program további részében először Polonkai László, a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság vagyonkezelési osztályvezetője tartott előadást „Legeltetéses állattartás, mint a természetvédelmi kezelés
eszköze a Hortobágyi Nemzeti Park területén” címmel.
Majd dr. Húth Balázs tenyésztési és marketingvezető a húshasznosítású magyartarka-tenyésztés aktualitásairól és jövőképéről adott számot.
Befejezésként pártoló tagjaink bemutatkozása következett néhány percben.
Akik éltek a lehetőséggel: Agro Legato
Kft., Argos-F Kft., Déli Farm Kft.,
Pöttinger GmbH, SANO Kft., Tatár Agro
Kft., Cargill-Purina (Agribrands Europe
Hungary Zrt. ), Inponidusz Kft.
Ebéd közben újra élvezhettük a citerások „Hortobágynak van egy hosszú útja”
című, a hortobágyi pásztorélet dalaiból
készült összeállítását. A délutáni program
Társaságunk százasi húsmarha-telepén
folytatódott dr. Húth Balázs és jómagam
közreműködésével.
A tavaszi ellési szezonban tíz bikától születtek borjak. Minden apától három utódot mutattunk be anyjukkal együtt

Bemutattak még 11 STV bikát (2db
21718 Vasvári Hubertus Rocket, 5db
21719 Nyőgéri Hegyhát Enzim, 2db
22719 Emperor, 2db 22295 Exodus apaságú utódcsoport) és 9 ITV bikát (3db
22168 Vasvári Hortobágy Hofgut, 6db
21718 Vasvári Hubertus Rocket apaságú
csoport).
Szűz üsző korcsoportból négy bikától öt
ivadékcsoport került bemutatásra (mindegyiktől három, 2011. tavaszi születésű
üsző), a 22295 Exodus import bikától,15894 Bonyhádi Vidám Husaldo-tól 2
csoport, a 21938 Nyőgéri Horvát Buzogány és a 21719 Nyőgéri Hegyhát Enzim
bikától
Az élőállat-bemutató a bikanevelő tehenek és a delelő gulya megtekintésével
zárult.
A meghirdetett szálastakarmány-bemutatóból csak álló gépbemutató valósult meg.
Hiába volt a nagy rákészülés és szervezés, újra bebizonyosodott: ember tervez,
a természet pedig végez. A tavasszal várt
csapadék a bemutatóra érkezett meg.
Így az Alois Pöttinger Maschinenfabrik
GmbH által felvonultatott gépeket nem
láthattuk munka közben. Az eső ellenére
sokan hallgatták meg a szakemberek lelkes tájékoztatóját a kiállított erő- és munkagépekről.
Véleményem szerint a nagy érdeklődésre
való tekintettel az Egyesület programjában továbbra is helye van a szakmai napok megrendezésének.

Három Import bika utódcsoport
22296 Emperor
22297 Heraldik
23120 Steinadler
Három ITV bika utódcsoport
22289 Vasvári Iklad Leon
22978 Bonyhádi Ispa Rurex
22397 Vasvári Ibrány Poldau
Két kettős hasznú bika utódcsoport
18636 Jáki Dani Kamps
18427 Bonyhádi Csipet Kamps
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KIÁLLÍTÁS, KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
ÉS KONFERENCIÁK HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
Igaz, kissé távolabb a szokásos Szent
György-naptól, de idén is megrendezték a
szakmai közönség számára oly fontos kiállítást, a XIX. Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napok, Nemzetközi Szakkiállítás és Vásárt 2012. május 11-12-13-án.
A Magyartarka Tenyésztők Egyesületét
öt tenyészet képviselte a rendezvényen:
Béke Agrárszövetkezet Hajdúböszörmény, Béni Farm Kft. Szentkirály, Huszár
Gábor Hódmezővásárhely, Petőfi Szövetkezet Kocsér, Vértes Gábor Köröstarcsa.
Elnökségünk döntése értelmében az idei
évben a kiállításokon nem lesz magyartarka show-bírálat, fajtabemutatót viszont
tartunk, és tagjaink termékeit is szeretnénk bemutatni.
Az elnökség döntésének megfelelően az
első napon – amikor a show-bírálat lett
volna –, bemutattuk a fajtát. A felvezetett
állatok jól reprezentálták a magyartarka
jellemzőit, melyeket dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető ismertetett.
A kiállítás első napjának délutánjára szerveztük a Küldöttközgyűlést is. Minden
küldöttnek postáztunk egy belépőjegyet
és egy parkolójegyet, mivel a rendezvényt
a kiállítás területén lévő Takács Ferenc
Képző Központban tartottuk.
A Küldöttközgyűlést Rácz Károly elnök
úr nyitotta meg, üdvözölte a meghívott
vendégeket és a küldötteket. Megállapította, hogy a Küldöttközgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megválasztása után felkérte Szépe
Ferencet, a VM Mezőgazdasági Főosztály főosztályvezetőjét, hogy tartsa meg
„A szarvasmarha-tenyésztés helyzete a
várható támogatások tükrében” című előadását. Az előadás után Főosztályvezető
úr a résztvevők kérdéseire válaszolt.
Az Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló munkabeszámolót, valamint a
2012. évi költségvetést az Egyesület ügyvezető igazgatója, dr. Füller Imre írásban
küldte meg a küldöttek részére. A szóbeli
kiegészítés után az ellenőrző bizottság
beszámolóját Szabóné Bogdán Judit, az
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ellenőrző bizottság elnöke mondta el a
jelenlévőknek. Ezt követően a három napirendi ponttal kapcsolatban egyszerre
lehetett kérdéseket feltenni és véleményt
mondani.
A 6. napirendi pont mindig érzékenyen
érint bennünket, hiszen Egyesületünk
tagjai aláírásukkal vállalják, hogy tagok
akarnak lenni. Akkor teszik ezt meg,
amikor aláírják a belépési nyilatkozatot.
Vállalják egyben, hogy tagi kötelezettségüknek eleget tesznek, azaz kifizetik
a tagdíjat! (Megjegyzem, Egyesületünk
tagdíja 1999 óta nem változott.) Sajnos
e napirend keretében a Küldöttközgyűlés
úgy döntött, hogy aki egy hónapon belül
nem rendezi tagdíját, kizárják.
A kiállítás második napján, a díjátadó
ünnepségen Egyesületünk megköszönte
a színvonalas bemutatkozást, és különdíjat adott át a tenyészetek képviselőinek.
Az ünnepség keretében Fekete Balázs, a
MÁSZ elnöke átadta a Horn Artúr-díjat,
melyet dr. Bíró István nyugalmazott főigazgató vehetett át. Gratulálunk az elismeréshez!
Délután az Agro Legato Kft. (kiemelt pártoló tagunk) és a Magyar Mezőgazdaság
Kft. közös szervezésben fórumot hirdetett meg „A kérődzők szerkezetátalakítási
programja és a tejpiaci aktualitások” címmel. A fórumon Egyesületünket is felkérték egy előadás megtartására a húsmarha

vonatkozásában. Az Agro Legato Kft.
a kiállítás ideje alatt nyereményjátékot is meghirdetett, melynek fődíja egy
Ekomilk tej analizátor készülék volt. A
készüléket vasárnap sorsoltuk ki. A nyertes Ficsór Árpád egyesületi tagunk lett. A
tej analizátort a kiállítás után a tenyészetében adtuk át tagunknak.
A szakmai fórummal egy időben a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszer
tudományi Karának kutatói egy speciális
marhahús-érlelési technológiát dolgoztak
ki, melyről a Takács Ferenc Oktató Központban tartottak előadást. Itt is bebizonyosodott, hogy a kísérletek során a magyartarka bizonyult a legjobbnak!
Standunkat nagyon sokan meglátogatták, szinte lélegzetvételnyi ideje sem volt
a kollégáknak a nagy forgalomtól. Itt
megkóstolhatták a jáki Rácunió Kft., az
öregcsertői Herkány Kft. és Ficsór Árpád
dunaharaszti tagunk sajtkülönlegességeit,
házi készítésű sajtjait.
A Béke Agrárszövetkezet mellettünk lévő
standján mindennap finom étellel várt
bennünket. Vasárnap – az eső ellenére –
Tonkó Tibor és Nagy János tagtársunk
jóvoltából finom marhapörköltet kóstolhattunk meg.
Köszönjük tagjaink közreműködését, és
várjuk Önöket legközelebb augusztus
10-11-én Bonyhádon, a XII. Tarka Marhafesztiválon!
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A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS BEMUTATÁSA
A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET
ÉS TERMÉKTANÁCS BEMUTATÁSA
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (továbbiakban Terméktanács) az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá az agrárpiaci rendtartásról
szóló 2003. évi XVI. törvény alapján alakult, nem nyereség érdekelt, önálló jogi
személyiséggel rendelkező társadalmi
szervezet, amely szakmaközi szervezetként fejti ki tevékenységét.
A Terméktanács a 2011. május 17-i Küldött Közgyűlésen nemcsak a nevében változott, hanem új, a mai kor igényeihez és
lehetőségeihez igazított szakmai vezetést,
irányvonalat is meghatározott.
Az új szakmai program az egyéves, rövid
távú feladatok mellett a két-három éves,
középtávú feladatokat is meghatározta
egységes szerkezetbe foglalva, egyben
kijelölve a fejlődés irányát.
Miután a Terméktanács működési rendjét
az Alapszabály rögzíti, elsődleges feladat
volt annak nemcsak módosítása, hanem
a közel húszéves terméktanácsi működés után az újragondolása, átalakítása.
Célunk, hogy az Alapszabály a Terméktanács működéséhez megfelelő jogosítványokat biztosítson, a tagsággal közvetlen,
élő kapcsolat alakuljon ki, és ez tagjaink
tevékenységének, érdekeinek minél hatékonyabb kiszolgálását segítse.
A Terméktanács Alapszabálya a demokrácia és a piacgazdaság elveinek érvényesítése, a termelés és a piac átláthatósága,
a kiegyensúlyozott piaci környezet kialakítása és fenntartása, valamint az ágazati
fejlődés elősegítése érdekében az alábbi
célokat fogalmazza meg:
• alakuljon ki és legyen fenntartható a
hazai tejpiaci folyamatokat reprezentáló piaci kapcsolatok viszonyrendszerének szabályozottsága;
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• a szélsőséges piaci helyzetek, érdekkonfliktusok megelőzhetőek, illetve
kezelhetőek legyenek;
• a tej termékpályán a termelők, feldolgozók, kereskedők és fogyasztók közötti, a közös érdekek mentén történő
konszenzus megteremthető legyen;
• a tejágazat piaci szereplői rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel (különösen információkkal, adatokkal és
előrejelzésekkel), amelyek szükségesek a gazdasági tevékenység tervezhetőbbé tételéhez, valamint az eredményes működéshez;
• a tej és tejtermékek hazai fogyasztása
növekedjen;
• a magyar tejágazat társadalmi megítélése javuljon.
A Terméktanács céljainak megvalósítása
érdekében a termékpálya szereplői közötti párbeszéd, valamint a legjobb gyakorlatok és a piaci átláthatóság megteremtése
terén, továbbá érdekfeltárás, érdekközvetítés és érdekegyeztetés, szakmai ismeretterjesztés, piacelemzés, piacszabályozás
tekintetében egyaránt ellát feladatokat.
Az elmúlt évben megteremtettük a Terméktanács szakmaközi szervezetként
való működésének feltételeit, melyet alátámasztott az időközben elfogadásra került EU jogszabályi változás is. Eszerint
a jövőben az EU-s tejpiaci szabályozás
kulcselemei a piaci szereplők önszerveződésén, illetve szervezettségi szintjén
fog alapulni.
A Terméktanács tevékenységének tekintetében a fő szakmai cél kettős:
• egyrészt a piaci egyensúly kialakításában való aktív közreműködés, a
piac kiszámíthatóbbá tételéhez való
hozzájárulás, illetve
• a belföldi tej- és tejtermék-kereslet
élénkítéséhez való érdemi hozzájárulás.

A Terméktanács kiemelt fontosságúnak
tartja a kormányzati és szakmai szinten
összehangolt, ütemezett és célirányos felkészülés soron kívüli megkezdését a kvótaszabályozás megszűnése utáni időszak
piaci hatásainak kezelésére vonatkozóan.
STRATÉGIAI PARTNERSÉG: VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM – TEJ
SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS
TERMÉKTANÁCS
Ahhoz, hogy érdemi és aktív szerepet
tölthessen be a Terméktanács a tejpiaci
kapcsolatok kiegyensúlyozott működésének biztosításában, pl. konszenzuson
alapuló önszabályozó megállapodásokat
köthessen, elengedhetetlen feltétel a Vidékfejlesztési Minisztériummal történő
együttműködés.
A piacszabályozási eszközök alkalmazásához megfelelő kompetenciát tartalmazó
jogszabály-módosítás és megállapodások
megkötése érdekében első lépésként 2011
szeptemberében együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a vidékfejlesztési
tárca és a Terméktanács. A megállapodás annak érdekében jött létre, hogy az
EU-s tejpiaci szabályozás változása után
hazánk megfeleljen az új előírásoknak,
és hatékonyan kihasználja a piacszabályozási lehetőségeket. Az együttműködési szándéknyilatkozatban foglalt célok
megvalósítása érdekében a VM és a Terméktanács 2012. június 1-jén Stratégiai
Partnerségi Megállapodást kötött. Az
együttműködés alapja a Terméktanács és
a minisztérium közötti hatékony, kölcsönös információcsere és a rendszeres konzultáció.
A megállapodás alapvető célja, hogy annak eredményeként – többek között – növekedjen a tej termékpályát érintő szabályozási mozgástér, enyhíthetőek legyenek
a szélsőséges piaci ingadozások, csökkenthető legyen a tejágazat kitettsége a
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nemzetközi hatásokkal szemben, és kön�nyebben megvalósíthatóvá váljanak az
ágazat fejlesztésére irányuló közös szakmapolitikai elképzelések, a tejpiac kiszámíthatóbbá tétele és kiegyensúlyozottabb
tejpiaci viszonyok kialakítása érdekében.

A Tej Terméktanács közösségi marketing
tevékenységének alapvető koncepciója,
hogy a marketing ne termékekről, hanem
üzenetekről szóljon, melyek széles társadalmi kör számára érthetőek, és vitathatatlan tartalmúak kell, hogy legyenek.
Alapvető célja a fogyasztókat több, gyakoribb és főleg tudatosabb hazai tej- és
tejtermék-fogyasztásra ösztönözni racionális és emocionális üzenetekkel, ezáltal
a fogyasztói tudat befolyásolásával.

ÖNSZABÁLYZÓ (SZAKMAKÖZI)
MEGÁLLAPODÁS
A Tej Terméktanács a rövid, illetve középtávú szakmai programjában szereplő
feladatokat konszenzuson alapuló önszabályozó megállapodások keretében
valósítja meg. Ennek jogszabályi hátterét
az agrárpiaci rendtartásról szóló, 2003.
évi XVI. törvény 10. §-a, valamint a későbbiekben az azt felváltó, a szakmaközi
szervezetekről szóló törvény teremti meg,
mely szerint a termékpálya szereplőinek
érdekképviseletét ellátó szakmaközi szervezet a termékpálya működésének elősegítése érdekében önszabályozó megállapodást köthet.
A fenti rendelkezés szellemében, „a piaci
fejlemények és piaci mutatók változásán
alapuló ármechanizmus kialakítása” érdekében a Terméktanács Elnöksége 2011
decemberében úgy döntött, hogy indokoltnak és a piaci egyensúly fenntartását
elősegítő, hasznos információnak tartja
a piacelemzés révén tett, egy évre előremutató nyerstej alapár prognózisának
közzétételét. Az Elnökség termelői és feldolgozói képviselői – négy hónap alapos
és mélyreható munkát követően – 2012
márciusában Önszabályzó (Szakmaközi) Megállapodást kötöttek arról, hogy a
2012. április 1. napjától 2013. március
31. napjáig tartó kvótaévre az alapár éves
átlagára vonatkozó prognózisát közzéteszik, és azt a piaci szereplők figyelmébe
ajánlják. A Megállapodás nyílt és önkéntes, ahhoz minden piaci szereplő saját
döntése alapján csatlakozhat. Az Elnökség a prognózist a kvótaév során negyedévente felülvizsgálja, és indokolt esetben
módosíthatja.
A Megállapodás alapvető célja, hogy a
tejpiacon elkerülhető, vagy legalábbis
jelentős mértékben tompítható legyen a
gyors és meredek árváltozások által gerjesztett piaci zavar és pánik.
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TISZTESSÉGTELEN
FORGALMAZÓI MAGATARTÁS
A Tej Terméktanács új közelítésben foglalkozik a tisztességtelen forgalmazói
magatartás problematikájával, ezért 2011
szeptemberében létrehozta Tisztességtelen Piaci Magatartással Foglalkozó Szakbizottságát, melynek elsődleges célja a
kiegyensúlyozott termelési, termék-előállítási és piaci környezet kialakításának
elősegítése, valamint aktív közreműködés
a piaci szereplők között fennálló üzleti-kereskedelmi
kapcsolatrendszerben
előforduló jogszabályellenes vagy etikai
normáknak nem megfelelő magatartásformák felszámolásában.
EGYEBEK

KOMMUNIKÁCIÓS
ÉS MARKETING TERV
Új alapokra szükséges helyezni a Terméktanács marketing tevékenységét és annak
finanszírozását is. Ennek szellemében fogadta el az Elnökség 2011 márciusában
a Tej Terméktanács Kommunikációs és
Marketing Tervét, mely nevéből adódóan
két részből tevődik össze. Tartalmazza
egyrészt a Tej Terméktanács kommunikációs stratégiáját, másrészt bemutatja
annak közösségi marketing tevékenységét. A kommunikációs stratégia alapvető
célja, hogy a Tej Terméktanács számára
megadja a kommunikációs tevékenység
sikeres és hatékony ellátásához szükséges
általános szabályokat és kereteket, melyek magukban foglalják a folyamatos,
integrált, tudatosan tervezett kommunikáció feltételeinek biztosítását.

A Tej Terméktanács kezdeményezőleg
lép fel az ágazatot érintő jogszabályalkotásban, illetve a meglévő, de változtatást igénylő szabályozás módosításában
is. Ahhoz, hogy a szakmaközi szervezet
fogalmát meg tudjuk tölteni tartalommal,
brüsszeli és hazai egyeztetések, tapasztalatszerzés, a törvény-módosítási normaszöveg-javaslat előkészítésében és elfogadtatásában is szerepet vállalunk.
Fentieken túl a Terméktanács szélesebb
körű kutatási, piacelemzési tevékenységet folytat, ami segítheti a termékpálya
szereplőit tevékenységükkel kapcsolatos
döntéseik meghozatalában.
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A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS

KÖZLEMÉNYE
1.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnökségének termelői és feldolgozói képviselői a kiszámítható
piaci viszonyok kialakulása érdekében – az Agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 10. §-a (1) és (2)
bekezdéseinek előírásait betartva – Önszabályzó (Szakmaközi) megállapodást kötött arról, hogy a 2012. április 1.
napjától 2013. március 31. napjáig tartó kvótaévre az alapár éves átlagára vonatkozó prognózisát közzéteszi, és azt
a piaci szereplők figyelmébe ajánlja.

2.

Az alapár 2012/2013 kvótaévre vonatkozó éves átlagát ± 2,5 %-os eltérési sáv alkalmazásával 86 Ft/kg összegben
prognosztizáljuk. Az Elnökség a prognózist a kvótaév során negyedévente felülvizsgálja, és indokolt esetben módosíthatja.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége 2012. június 19-i ülésén úgy döntött, hogy a 2012. április 1.
napjától 2013. március 31. napjáig tartó kvótaévre az alapár éves átlagára vonatkozó - március 29-i Közleményében
nyilvánosságra hozott - 86 Ft/kg-os prognózisát nem módosítja.
3.

Azon termelők és feldolgozók részére, akik ezen előrejelzés figyelembe vételével kívánják megkötni (illetve módosítani) érvényes szerződéseiket, az alábbi szövegrész alkalmazását ajánljuk:

„A Felek a nyerstej felvásárlási ára tekintetében – alapárként – kölcsönösen elfogadják a Tej Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács adott kvótaévre vonatkozó, Szakmaközi Megállapodásként közzétett prognózisát.
A Felek a fent hivatkozott prognózis alapján – figyelembe véve a Szakmaközi Megállapodásnak a prognózistól legfeljebb ± 2,5 %-os eltérési sáv alkalmazására vonatkozó ajánlását – az alapár mértékét 20.../20… kvótaévre éves átlagban és havi elszámolásban egyaránt … Ft/kg-ban állapítják meg.
Az alapár a 3,6 m/m % zsírtartalmú és 3,25 m/m % fehérjetartalmú, extra minőségi kategóriába sorolt nyerstejre vonatkozik.
Az alapár nem vonatkozik a külön megegyezés tárgyát képező beltartalmi, mennyiségi és egyéb, a Felek között létrejött
megállapodás alapján meghatározott felárra és levonásra.”
4.

Azoknak a terméktanácsi tagoknak, továbbá más tejpiaci szereplőknek, akik a Megállapodáshoz csatlakozni kívánnak, az alábbi tartalmú írásos nyilatkozatot kell a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Titkárságához
eljuttatniuk, mely a Szakmaközi Megállapodáshoz kerül csatolásra, annak részét képezi.
Nyilatkozat

Alulírott ……………………………………….., mint a tej termékpálya termelő/feldolgozó/felvásárló/termelőicsoport/kereskedő* szereplője nyilatkozom, hogy csatlakozom a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által megkötött Önszabályzó (Szakmaközi) Megállapodásához és szerződéses kapcsolataimban – üzletfelem egyező akarata esetén – a közzétett árprognózist az ajánlott szerződéses minta szerint alkalmazom.
Kelt: 2012. …………………………….
……………………………………
aláírás
*A megfelelő rész aláhúzandó
5.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a megállapodáshoz csatlakozó piaci szereplők névsorát a
www.tejtermek.hu honlapján közzéteszi.
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Néhai Kerekes György elnökségi tagunk fia, ifjabb Kerekes György jóvoltából került a birtokunkba a hazai tenyésztésszervezés őskorát felidéző folyóirat-gyűjtemény. Hisszük, hogy elődeink magas színvonalú szakmai munkájából a
jelenkori tenyésztő társadalom is sok hasznos információt meríthet. Ezért úgy döntöttünk, hogy az újság hasábjain
közreadjuk a szarvasmarha-tenyésztés régmúlt eredményeit és emlékeit.
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KTI

Ár Ft+ Áfa

FTI

126

109

98

136 2000

100

124

100

107

136 2000

80

561

19 -0,06

17

-0,04

94

96

106

113

123

96

105

134 2000

95

1148

39

-0,1

37

-0,04

111

69

85

101

143

89

98

137 2500

88

123

6

0,02

5

0,02

111

100

99

107

110

103

100

129 2000

77

826

29 -0,06

22

-0,12

100

80

101

108

130

90

92

131 2000

16698 KOCSÉRI ZÚDÍTÓ GEBAL
16700 JÁKI ZSONGLŐR SAMURAI

BB

16930 BONYHÁDI ACÉL HORWART
17043 KOCSÉRI APAFI SAMURAI

AB

17076 DERECSKEI ASTORIA INDIANER P

SV%

105

84

HTI

107

92

TTI

90

97

Tőgy

106

-0,07

Testal.

0,07

17

Izm.

20

0,05

Ráma

0,24

26

feh%

31

596

Zsír %

469

96

Zsír kg

93

AA

Tej kg

Megb%

AB

NÉV

15511 TEVELI TAKAROS HEXSTERN
15672 JÁKI TEKERGŐ HUSALDO

KLSZ

KK

Feh. Kg

érvényes: 2012. július 1-tõl

107

2000

17337 KOCSÉRI ARÉNA LOTARRY

AA

92

626

51

0,5

28

0,12

106

85

98

103

136

91

103

137 2500

17367 MÉNESBIRTOK AJTONY RABATT

AB

78

370

25

0,21

17

0,08

120

100

111

106

122

111

104

137 2000

17368 KOCSÉRI AMÚR HUMLANG

AB

77

572

27

0,09

17

-0,05

95

104

94

95

124

17508 BONYHÁDI BALLAGÓ HUMLANG

AB

81

17571 KOCSÉRI BETON RANDY

AA

81

562

23

0,02

16

-0,06

100

93

89

98

123

17722 KOCSÉRI BENNFENTES HORWART

AA

77

569

17

-0,1

18

-0,03

116

89

107

109

123

18031 BONYHÁDI CIMBORA RUMBA-ET

AA

81

815

32

0

23

-0,09

116

93

106

115

131

18110 JÁKI CUDAR RUMBA

AA

81

678

17 -0,18

22

-0,03

116

100

101

113

126

18427 BONYHÁDI CSIPET KAMPS

AA

71

1149

35 -0,17

33

-0,11

113

103

94

100

140

108

94

141 3000

18428 GENCSAPÁTI CINKE REX

AA

80

602

30

0,12

23

0,04

113

91

107

122

129

80

95

128 2000

18429 JÁKI CSÓKA RADNAB

AA

76

426

17

0,01

18

0,06

108

98

104

107

122

92

100

130 2000

18636 JÁKI DANI KAMPS

AB

77

432

28

0,22

20

0,1

115

92

93

98

125

107

99

136 2500

18638 MÉNESBIRTOK DÁLIA RADNAB

AA

76

510

20

0

19

0,03

102

92

101

113

124

89

100

130 2500

19227 KOCSÉRI DÜLŐ ROMEL

82

1155

57

0,2

38

-0,03

107

90

104

110

147

19300 BONYHÁDI ÉRMES ROMEL

77

927

31 -0,09

29

-0,05

108

99

103

121

135

569

11

-0,21 13

-0,13

114

98

98

101

119

19301 DERECSKEI ÉTLAP SUPERY P
19302 DERECSKEI ÉTŰD SUPERY P
19444 DUNAHARASZTI ETALON REEF

79

759

19

-0,2

19

-0,13

113

85

19889 BONYHÁDI EÖRS MANDL

78

518

19 -0,02

16

-0,04

106

19890 BONYHÁDI EREDMÉNYES DIONIS

84

950

30 -0,13

32

-0,01

109

98

2000

100

103

134 2000

87

104

130 2000
2500

100

101
119

100

116

100

2500

101

3000

105

140 3000
2000
2000

95

105

125

95

102

133 2500

98

110

109

122

101

95

132 2000

88

108

110

137

96

101

138 3000

19958 DERECSKEI ENZIM VIDÁM P

103

2000

20063 BONYHÁDI FÜLLER ROMLET

74

929

42

0,1

27

-0,09

111

85

87

103

136

95

20064 TEVELI FÜGE DIONIS

74

854

31 -0,04

32

0,05

113

93

88

106

136

97

20259 DERECSKEI FRÉDI ALFA P
20332 KOCSÉRI FARMER TAKAROS

2000

105

113
68

801

42

0,19

27

-0,01

101

88

111

105

135

106

104

3000
3000
2500

101 139

3000

21168 DERECSKEI GYÖRE SZÍNVONALAS

104

104

2000

21191 TEVELI GERJEN VALLOMÁS

117

103

2500
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