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TARTALOMJEGYZÉK

Az egyesületek, társaságok április-május hónapokban tartják éves közgyűléseiket. Ilyenkor fogadják el az elmúlt év 
beszámolóját, illetve tárgyév költségvetését. Így van ez a Magyartarka Tenyésztők Egyesületénél is, ez nagyon fontos 
eszköze a tagi jogok gyakorlásának. Az idei év azonban nálunk még ennél is jelentősebb, hiszen lejárt a tisztségvise-
lők ötéves mandátuma, így a következő 5 évre meg kell választanunk az Egyesület vezetését. Mivel Egyesületünknél 
küldöttközgyűlést tartunk, ez a folyamat már a február-márciusi részközgyűléseken elkezdődött, a küldötteket már 
megválasztották a tagok. Az elmúlt öt évben a küldöttek váltakozó aktivitást mutattak. Voltak, akik minden küldöttközgyűlésen ott voltak, és 
akadt olyan, aki egyszer sem tudott eljönni. Az új küldöttek jelölésénél arra törekedtünk (azt kértük), hogy akit tagtársai megtisztelnek a bi-
zalommal, hogy őket képviselje, vegye a fáradtságot, és évente legalább egyszer szakítson időt erre - az Egyesület életében fontos - feladatra.  
A május 14-ei bonyhádi küldöttközgyűlés megválasztja a tisztségviselőket. A Ptk. változása miatt az Alapszabályt is módosítani kell. Az elnö-
köt az elnökség választja a saját soraiból. Az Egyesület az elmúlt öt évben folytatta azt az utat, amit már 15-20 évvel ezelőtt elkezdtük. A fajta 
tenyésztési eredményei kitűnőek, az Egyesület szakmai elismertsége magas szintű. A hozzánk eljuttatott információk szerint a tagok elégedet-
tek az Egyesület működésével, a választott és a főállású tisztségviselők munkájával. Az anyagi helyzet stabil, növekedett a tenyészanyagban, 
ingatlanokban és ingóságokban lévő vagyonunk, amely a mindenkori magyartarka-tenyésztőket kell, hogy szolgálja. Az alkalmazottak megfe-
lelő anyagi megbecsülésben részesülnek, a választott tisztségviselők pedig a jogos költségtérítésen kívül más juttatást vagy tiszteletdíjat nem 
kapnak. A fentiek következtében úgy ítéljük meg, hogy nincs olyan hangulat az Egyesületben, ami miatt jelentős változásokra lenne szükség. 
Ettől függetlenül a jelölőbizottság Vágó Barnabás vezetésével végzi feladatát és a küldöttközgyűlésen megteszi javaslatát. A zökkenőmentes 
generációváltás és a folyamatos szakmai munka érdekében fontos a fiatalok beépítése a vezetésbe. Erre nagyon jó lehetőség nyílik a tenyésztési 
szakbizottságban történő feladatvállalással. Hívunk és várunk minden agilis fiatalt, hiszen az ő könnyebb boldogulásukért dolgozunk úgy, hogy 
a magyartarka fajta fennmaradása és fejlődése biztosított legyen!
	 Rácz	Károly
	 elnök,	MTE

TiSzTElT olVASó!
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2014 is a résztaggyűlésekkel kezdődött. 
A résztaggyűléseket az adott körzetben 
élő, dolgozó elnökségi tag nyitotta meg, 
majd az ügyvezető igazgató tartott be-
számolót a 2014-es év eseményeiről.  
Őt Németh Csaba, a NÉBIH állattenyész-
tési igazgatójának és dr. Wagenhoffer 
Zsombor, a MÁSZ ügyvezető igazgatójá-
nak tájékoztatója követte. Az előadásokat 
dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketing-
vezető előadása zárta. Megválasztották a 
küldötteket is, akik a küldöttközgyűlés-
ben képviselik a régiót. A résztaggyűlése-
ken a tagság közel egyharmada vett részt.
2014. december 31-ei taglétszámunk 
1343 tag 28362 tehénlétszámmal. A tag-
létszám és tehénlétszám az előző évhez 
képest kis mértékben változott, a régiók 
nagyobb részében növekedett, egy részé-
ben változatlan maradt, kisebb részében 
csökkent. Összességében kevesebb tag-
gal és tehénlétszámmal rendelkezünk a 
2014-es záráskor (26 taggal és 360 tehén-
nel van kevesebb). I. régió: Pest, Jász-
Nagykun-Szolnok és Nógrád megye, a 
taglétszám 199, a régióhoz tartozó tehén-
létszám 3833. II. régió: Veszprém, Ko-
márom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, 
Fejér és Vas megye, a taglétszám 169, 
a régióhoz tartozó tehénlétszám 5920.  
III. régió: Zala, Somogy, Tolna és Bara-
nya megye, a taglétszám 143, a régióhoz 
tartozó tehénlétszám 3540. IV. régió: 
Bács-Kiskun megye, a taglétszám 390, 
a régióhoz tartozó tehénlétszám 5441.  
V. régió Heves és Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye, a taglétszám 108, a régióhoz 
tartozó tehénlétszám 2087. VI. régió: 
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye, a taglétszám 195, a régióhoz tar-
tozó tehénlétszám 5476. VII. régió: Bé-
kés és Csongrád megye, a taglétszám 134, 
a régióhoz tartozó tehénlétszám 2065. 

A küldöttközgyűlést 2014. április 25-
én Egyházasrádócon, a szakmai napunk 
előtt tartottuk. A levezető elnök megnyi-
tója után az ügyvezető igazgató beszá-
molóját és a 2014. évre vonatkozó költ-

ségvetést vitatta meg a küldöttközgyűlés, 
amit a küldöttek írásban kaptak meg. Az 
Ellenőrző Bizottság beszámolóját Sza-
bóné Bogdán Judit, az ellenőrző bizott-
ság elnöke tárta a küldöttek elé, majd a 
levezető elnök megnyitotta a vitát a na-
pirendi pontok felett. A tagi kötelezettség 
elmulasztása miatt kizártakról a küldött-
közgyűlés úgy döntött, hogy várjunk még 
30 napot, és aki addig nem rendezi tagdí-
ját, kapja meg az értesítést a kizárásról.  
A küldöttközgyűlés így 37 tagot zárt ki az 
Egyesületből.

Egyesületünk elnöksége 5 elnöksé-
gi ülést tartott az elmúlt évben, és az 
egyesületi munka szervezése érdekében  
59 határozatot hozott. Az üléseken meg-
tárgyalt főbb napirendi pontok a követke-
zők voltak:
• Minden elnökségi ülés az előző elnök-

ségi ülésen hozott határozatok végre-
hajtásáról szóló jelentéssel kezdődik, 
és minden alkalommal áttekintjük az 
Egyesület pénzügyi helyzetét.

• Az Alapszabály a kilépők és belépők 
elfogadását az elnökség döntésére 
bízza, így ezzel is mind az öt ülésen 
foglalkoztunk.

• Napirendi pontként tárgyaltuk a kiál-
lítások, szakmai napok előkészítését, 
szervezését.

• Az elnökség beszámolót hallgatott 
meg nemzetközi kapcsolatokról, vala-
mint a Magyartarka Tenyésztés Kft., 
a Genetik Plusz Kft. és a HOMAKO-
ÁT Kft. működéséről.

• Az elnökség összehívta a résztaggyű-
léseket és a küldöttközgyűlést.

Régi szokásunknak megfelelően az 
elnökségi üléseket minden alkalommal 
más helyszínen tartottuk. A helyszí-
nek a következők voltak: 2014. február 
5. Csákvár, 2014. április 15. Derecske, 
2014. június 4. Öregcsertő, 2014. szept-
ember 11. Őriszentpéter, 2014. december 
17. Sárvár. A felügyelő bizottság elnö-
ke minden elnökségi ülésen jelen van.  

Évente kétszer tartunk szakbizottsági 
ülést az elnökségi ülésekkel együtt, a ta-
vaszi és őszi tenyészértékbecslés alkal-
mával.

Egyesületünk taglétszáma a 2014. de -
cember 31-ei állapot szerint 1343 tag, 
tulajdonukban 28362 tehén található, me-
lyeknek több mint fele (55 %) húshaszno-
sítású, kevesebb, mint fele (45 %) kettős-
hasznosítású állományban termel. Az aktív 
populáció sajnos nagyon kicsi, de úgy tű-
nik, a veszélyeztetett fajta kapcsán meg-
jelent rendelet ezt a nagyon alacsony lét-
számot egy bizonyos szintig növelni tudta.  
A rendelet indulásakor, 2010. január 1-jén 
az „A” törzskönyves tehénlétszám 5054 
volt. Az ötödik év végére – 2014. decem-
ber 31-re – 5737 „A” törzskönyves tehén 
lett. Tagjaink kevesebb, mint fele 9 vagy 
ennél kevesebb tehénnel rendelkezik. Az ő 
tulajdonukban van a tehénlétszám 9 %-a. 
Az 50 tehénnél nagyobb tenyészetekben 
(121 tenyészet) található a tehénlétszám 
több mint fele, 52%.

A termelés-ellenőrzött tehénlétszám 
8017, ebből húshasznosítású 4478, ket-
tőshasznosítású 4478 egyed.

Egyesületünket és tagjainkat kiemelt 
pártoló tagok és pártoló tagok segítik. 
Vannak tiszteletbeli tagjaink és tehén-
létszámmal nem rendelkező tagjaink is. 
A tehénlétszám nélküli tagjaink főként 
inszeminátorok és olyan kutatók, egyete-
mi oktatók, szakemberek, akik az Egye-
sület fejlesztési munkáját segítik.

Kiemelt	pártoló	tagjaink	2014-ben:
• Bauker Hungaria Kft. (Bloleráz, 

Bauker Slovakia S. R. O.)
• Budapest, Agro Legato Kft.
• Bugyi, Hunland-Trade Kft.
• Székesfehérvár, Alpha-Vet Kft. 
• Gödöllő, Állattenyésztési Teljesít-

ményvizsgáló Kft.
• Grieskirchen, Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH.
• Budapest, REDO Water Systems 

GmbH.

BESzáMoló Az EGyESülET 2014. éVi TEVéKEnySéGéRől

Dr.	Füller	Imre  
ügyvezető igazgató, MTE
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Pártoló	tagjaink	2014-ben:
• Budapest, Salvana Kft.
• Csém, Sano Magyarország Kft.
• Debrecen, Bihari-Gén Centrum Kft.
• Dég, Tatár Agro Kft.
• Fil’akovo, IMPAVIDUS s.r.o.
• Kaposvár, Argosz-F Bt.
• Karcag, Agribrands Europe Hungary 

ZRt. (Cargill- Purina)
• Pápa, V-N-V Hűtés- és Fejéstechni-

kai Kft.
• Szeged, Déli-Farm Kft.
• Székesfehérvár, Bentley Magyaror-

szág Kft.

A 2014-es zárási eredmények a ket-
tőshasznosítású termelés-ellenőrzött ma-
gyartarka állományokban: a 305 napra 
korrigált laktációs termelés 6061 kg tej 
4,02 % tejzsír és 3,55 % tejfehérje, az 
átlag laktáció 2,7 a két ellés közti napok 
száma 410 nap. 2014-ben átléptük a ha-
tezres határt! A legjobb tenyészet a haj-
dúböszörményi Béke Agrárszövetkezet 
tenyészete lett, 7565 kg tejet termeltek 
3,91 % tejzsír- és 3,40 % tejfehérje-tarta-
lommal, 404 nap két ellés közötti idővel. 
A második legjobb tenyészet a Pannónia-
Állattenyésztő Kft. Itt 7022 kg tejet 
termeltek 4,19 % tejzsír- és 3,59 % tej-
fehérje-tartalommal, 384 nap két ellés 
közötti idővel. A harmadik helyezést a 
Húshasznú Bt. Táplánszentkereszt - Egy-
házasrádóc tenyészete érte el: 6936 kg 
tejet termeltek 4,19 % tejzsírral és 3,73 
% tejfehérjével, 414 nap két ellés közötti 
idővel. Ezek a számok is azt bizonyítják, 
hogy a fajta magas beltartalmi értékek 
mellett is képes sok tejet termelni, ha ok-
szerű takarmányozást folytatunk, és a két 
ellés közötti időnek sem kell feltétlenül 
növekednie!

A húshasznosítású tenyészetek 2013. 
évi induló tehénállományra vonatkoz-
tatott szaporulati mutatója átlagosan  
75,7 % volt. Ez lehetne jobb is, hiszen a 
legjobb tenyészet – Jászkarajenő, Jász-
karajenői Mg Zrt. - csak mesterséges 
termékenyítéssel 146 tehén átlagában  
95,1 %-ot ért el.

A 205 napra korrigált választási súly az 
elmúlt évben bikáknál 240 kg, üszőknél 
237 kg volt. A legjobb tenyészet, a Jász-
karajenői Mg. Zrt. eredményei: bikánál 
280 kg, üszőnél 255 kg volt.

2014-ben is elvégeztük a bikaneve-
lő tehenek bírálatát és célpárosítását.  
A 18 tenyészbika-előállító tenyészetben 
csak a legjobb teheneket válogatta ki és 
párosította a bizottság. Kettőshaszno-
sítású állományokban 12 tenyészetben  
139 tehén lett mesterséges termékenyítés-
re alkalmas tenyészbikát előállító bikane-
velő tehén, míg természetes fedeztetésre 
alkalmas tenyészbika előállításra 28 tehe-
net választott a bizottság. A tehenek átlag 
TTI-je 133 volt, az átlagos maximális 
laktációs tejtermelés 7785 kg. Húshasz-
nosítású állományokban 6 tenyészetben 
106 tehén lett mesterséges termékenyítés-
re alkalmas tenyészbikát előállító bikane-
velő tehén, míg természetes fedeztetésre 
alkalmas tenyészbika előállításra 50 tehe-
net választott a bizottság.

2014.	évi	bika-előállító	tenyészetek:

1. Bonyhád, Pannónia-Állattenyésztő 
Kft. (kettős)

2. Derecske, Petőfi Mezőgazdasági Kft. 
(hús)

3. Dunaharaszti, Ficsór Árpád (kettős)
4. Ják, Ráczné Gyalog Stefánia (kettős)
5. Ják, Rácúnió Kft. (kettős)
6. Jászkarajenő, Jászkarajenői Mg. Zrt. 

(hús)
7. Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmé-

nyi Béke Mg. Kft. (kettős)
8. Kaposvár, Kaposvár Egyetem (kettős)
9. Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági Szö-

vetkezet (kettős-hús)
10. Köröstarcsa, Vértes Gábor (kettős)
11. Máriakálnok, Rongits Ferenc családi 

gazdaság (kettős)
12. Őriszentpéter, Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság (hús)
13. Szentkirály, Béni Farm Kft. (kettős)
14. Táplánszentkereszt, Húshasznú Bt. 

(kettős-hús)
15. Tevel, Teveli Mezőgazdasági Zrt. 

(kettős)
16. Vasvár, Csörnöc Menti Mg. Szövetke-

zet (hús)

A megszületett tenyészbika-jelölteket 
a jáki központi sajátteljesítmény-vizsgáló 
(KSTV) állomásra szállítottuk. 2014-ben 
26 tenyészbikajelölt zárt KSTV-t, átlagos 
életnapi testtömeg-gyarapodásuk 1448 
g/nap volt, a legjobb bika 2167 g/napot  

produkált a KSTV alatt, melynek idő-
tartama 120 nap. A beszállított te-
nyészbika-jelöltek közül a bizottság  
8 tenyészbikának adott mesterséges ter-
mékenyítésre alkalmas minősítést. A 8 te-
nyészbika KSTV alatti átlagos testtömeg-
gyarapodása 1823 g/nap volt, a legjobb 
tenyészbika 2050 g/napi testtömeg-gya-
rapodást teljesített.

Ivadékvizsgálatban tavasszal három 
kettőshasznosítású és négy húshasznosí-
tású tenyészbikát indítottunk el. Ősszel 
kettő kettőshasznosítású tenyészbika állt 
rajthoz az ivadékvizsgálatban.

2014/I	(tavaszi)	kettőshasznosítású:
25700 Bénifarm Lővér Mertin
25701 Bonyhádi Lombard Mertin
25702 Jáki Lupercus Érmes

húshasznosítású:
25301 Jáki Lackó Pöttyös
25517 Őrségi Lotari Steinadler
25687 Vasvári Lator Györe
25700 Bénifarm Lővér Mertin

2014/II	(őszi)	kettőshasznosítású:
26149 Teveli Mátyás Eredményes
26151 Bonyhádi Miklós Eredményes

Természetes fedeztetésre 64 tenyész-
bika kapott engedélyt, melyek egy része 
az üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatokon 
zárt, illetve került elbírálásra.

A jáki magyartarka telepen működik az 
európai uniós számmal is rendelkező be-
jegyzett spermatároló központ, melynek 
felülvizsgálatát 2014-ben is elvégezték 
a hatóságok. Ezen a telepen végezzük az 
Egyesület tulajdonát képező magyartar-
ka termékenyítő anyag tárolását, itt mű-
ködik a KSTV állomás, és itt őrizzük a 
várományos magyartarka bikákat és  
a tenyészértékkel rendelkezőket is, akik 
nem állnak termelés alatt. Az Egyesület 
tulajdonában 2014. 12. 31-én korcsopor-
tonként a következő tenyészbikák voltak:

• Növendék tenyészbika: 17 (Ják, 
KSTV állomás)

• Tenyészbika: 34 (Tenyészbika-őr-
ző telep, Ják és Génbank Semex 
Magyarország Kft., Mezőhegyes 
termelés alatt állók)
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Az Egyesület tulajdonában lévő magyar-
tarka bikaspermakészlet 2014. 12. 31-én:
• STK Ják: 350.553 adag
• Genetik Plusz Kft.: 3.360 adag
• Génbank Kft.: 24.015 adag
• Összesen: 387.928 adag

A tenyészértékkel rendelkező bikáink 
tulajdonságonkénti értékelése évjáraton-
ként folyamatosan javuló képet mutat, 
mely növekedés az Egyesület megalaku-
lása óta erőteljesebb. Ez a növekedés kü-
lönösen jól érzékelhető a TTI, a ráma, a 
tejzsír kg és tejfehérje kg esetében.

2014-ben Egyesületünk 2.496.000.- Ft 
értékben 1 pályázatot nyújtott be a Bony-
hádon megrendezett 14. Tarka Marha-
fesztivál szervezésére az MNVH-hoz, de 
pályázatunk sajnos nem nyert.

Marketing-tevékenységünk egyik legfon-
tosabb eleme az újságunk. 2014-ben adtuk 
ki 14. alkalommal lapunkat. Az elmúlt év-
ben is 4 alkalommal jelent meg, juttattuk 
el tagjainkhoz. A visszaérkező vélemények 
alapján úgy tűnik, sikerült egy, a tagjaink 
igényeit kielégítő, színvonalas lapot szer-
kesztenünk. Tagjaink kérték, hogy a fotók 
alá írjuk le, kiket láthatnak a képeken, meg-
próbáltunk megfelelni a kérésnek.

Másik fontos marketingeszközünk a 
honlapunk (www.magyartarka.hu), me-
lyen igyekszünk minden fontos eseményt 
megjeleníteni. Itt megtalálhatók a tagja-
inkat érintő fontosabb rendeletek, jogsza-
bályok, a tenyészbika teljesítményössze-
sítő is, melyet nyomtatott formában már 
nem adtunk ki. A magyartarka húsforgal-
mazók elérhetőségét is megtekinthetik a 
honlapon. A tenyészbika katalógus és az 
újság eddigi számai is elérhetők itt. Na-
gyon népszerű az adás-vétel rovat, ahol 
tagjaink önállóan hirdethetnek. Új szol-
gáltatás a „Magyartarka archívum kereső-
szolgálat”, ahol megtekinthetők az utóbbi 
két évben központi lajstromszámot kapott 
tenyészbikák fotói. Sok látogatója van 
honlapunknak, nemcsak Magyarország-
ról, hanem külföldről is.

Az elmúlt évben négy kiállításon vet-
tünk részt: Kolozsvár, 2014. április 23-
27. (a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat-
tal és a Genetik Plusz Kft-vel közösen);  

Hódmezővásárhely, 2014. április 24-27.; 
Debrecen, 2014. augusztus 17-20., Ka-
posvár, 2014. szeptember 26-28.

Az Egyesület önállóan vagy társszerve-
zőként 6 szakmai rendezvényt szervezett, 
amelyekre tagjainkat is meghívtuk.

Szakmai	rendezvényeink:
A szakmai napok sorát a Génbank Semex 
Magyarország Kft. Tenyészbika-bemuta-
tója indította április 8-án. Itt megtekint-
hették tagjaink és a résztvevők a terme-
lés alatt álló, tenyészértékkel rendelkező 
tenyészbikáinkat és azokat, akikkel az 
ivadékvizsgálatban résztvevő tenyészetek 
hamarosan találkozhatnak.

Jubileumi szakmai napunk Bonyhádon 
volt június 19-én. Az elmúlt 25 év mun-
kájáról hallhattak a résztvevők beszámo-
lót, valamint a Pannóni-Állettenyésztő 
Kft. elődeiről, a Kft. munkájáról, hiszen 
Bonyhád hatvan éve törzstenyészet! Itt 
került átadásra a Magyartarka Fajtáért 
emlékérem, melyet Egriné Bereczki Edit 
egykori tenyésztésvezetőnk és Schwei-
tzer József elnökségi tagunk (1989 óta!) 
kapott meg. Az elit törzskönyveket is a 
szakmai napon adtuk át, melyet a hatvan-
ezer liter feletti életteljesítményű kettős-
hasznosítású magyartarka tehenek, illetve 
húshasznosításban a 2500 kg választási 
súlyt produkált húshasznosítású tehe-
nek kapnak. Az előadások után Bertalan 
Barna és dr. Húth Balázs mutatták be a 
szebbnél szebb tenyészállatokat.
XIV. Tarka Marhafesztivál Bonyhád, 
2014. augusztus 8-9.
IV. Tejágazati Konferencia, Budapest, 
2014. október 30.
Tenyésztésszervezés Magyarországon: 
múltunk és jövőnk MTA Budapest, 2014. 
október 29.
Sepsiszentgyörgy, Szakmai nap Erdély-
ben 2014. november 27.
Újságunkban ezekről az eseményekről 
részletesen tájékoztattuk olvasóinkat.

Kapcsolatunk a társszervezetekkel 
(MÁSZ, MSZSZ, egyesületek) és a ha-
tóságokkal (MGSZH, MVH) továbbra 
is kiegyensúlyozottnak, jónak mond-
ható. Mint kisebbségi tulajdonos napi  
kapcsolatban állunk az Állattenyésztési 
Teljesítményvizsgáló Kft.-vel. 

A magyartarka termékenyítő anyag 
forgalmazását a mezőhegyesi Génbank-
Semex Magyarország Kft. végzi, úgy 
gondolom, mindannyiunk megelégedé-
sére. Kaposvár, Keszthely, Debrecen, 
Gödöllő, Mosonmagyaróvár agráregye-
temeinek „szarvasmarha-tenyésztési tan-
székeivel” is jó viszonyt építettünk ki. 
Az együttműködések révén szinte napi a 
kapcsolatunk.

2015. évre is sok feladatot tűztünk ki 
magunk elé, melyek megvalósítása tagja-
ink nélkül lehetetlen.

2015.	évi	feladataink:
• kapcsolattartás tagjainkkal
• tenyésztőszervezeti felülvizsgálati 

szem     lék
• bikanevelő tehenek bírálata, párosítása
• KSTV zárások (három indítás és zárás)
• származási igazolások kiadása, sper-

madepó feltöltése
• 2015. évi ITV indítás (kettős és hús)
• „A” módszeres termelésellenőrzött 

tehénlétszám növelése
• húshasznosítású állományok tenyész-

érték-fejlesztése
• hús ITV folytatása
• 2015. évi pályázatok elkészítése
• kiállításokon való részvétel (Hódme-

zővásárhely 4. 24-26.; Kolozsvár, 04. 
23-26.; Budapest, 09. 24-27.; OMÉK)

• Szakmai nap 2015. június 25., Szent-
király

• Fiatal Magyartarka Tenyésztők Klubja
• XV. Tarka Marhafesztivál Bonyhád, 

2015. augusztus 14-15.
• „A magyartarka” újság XV. évf. 1., 2., 

3., 4. számának megjelentetése
• Tenyészbika-előállítás
• a magyartarka termékenyítő anyag ér-

tékesítésének segítése

Az Egyesület elmúlt 25 éve alatt igye-
keztünk tagjaink érdekeit szolgálni, re-
méljük, ez sikerült is. Az idei évben a 
küldöttválasztások már a regionális köz-
gyűléseken megtörténtek, a május 14-i 
küldöttközgyűlésen, Bonyhádon választ-
juk a tisztségviselőket, elnökséget, felü-
gyelő bizottságot.

A választások után az elnökség választ-
ja meg a szakbizottságot, és indulhat az új 
ötéves ciklus, folytatódhat tovább a mun-
kálkodás a magyartarka fajtáért!
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TEnyéSzTéSi AKTuAliTáSoK
Túl A 6000 KG-on…

Dr.	Húth	Balázs tenyésztés- és marketingvezető, MTE

A 2014-as esztendő a tenyésztési ered-
mények alakulása szempontjából is ered-
ményes időszaknak mondható, hiszen a 
magyartarka laktációs tejtermelése meg-
haladta a 6000 kg-ot! A 2014-es zárá-
si eredmények ismét bizonyítják, hogy 
a magyartarka-tenyésztés jó úton jár.  
A 305 napra korrigált laktációs tejtermelés 
6061 kg 4,02 % tejzsír- és 3,50 % tejfehér-
je-tartalom mellett. A jól megtervezett cél-
párosításoknak köszönhetően úgy tudtuk a 
tejmennyiséget növelni, hogy a beltartalmi 
mutatók szinten maradtak, tehát a zsír- és 
fehérjetartalom nem csökkent.

Az ország legmagasabb termelésű ma-
gyartarka-állománya az elmúlt évben is 
a Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft., 
ahol 110 tehén átlagában 7565 kg tejet 
3,91 % tejzsír- és 3,40 % tejfehérje-tarta-
lom mellett termeltek. A második hellyel 
a bonyhádi Pannónia-Állattenyésztő 
Kft., a harmadik hellyel pedig a Hús-
hasznú Szarvasmarhatenyésztő Bt. 
egyházasrádóci telepe büszkélkedhet  
(1. táblázat).

A 100 alatti tehénlétszámmal rendelkező 
tenyészetek rangsorát Juhász	Tibor	csalá-
di	 gazdasága vezeti Nagykónyiban, ahol 
a standard laktációs termelés 6799 kg tej, 
4,08% tejzsír és 3,30% tejfehérje. Második 
helyen Tamás	Ferencné	családi	gazdasága	
(Öregcsertő) áll 6694 kg tej-, 4,05% tejzsír- 
és 3,53% tejfehérje-termeléssel, a képzelet-
beli dobogó harmadik helyezettje Nemes	
János	Kakasdról 6548 kg tej-, 3,54% tej-
zsír- és 3,40% tejfehérje-termeléssel.

Az újság hasábjain is szeretnék gratulál-
ni az élen járó tenyészetek kimagasló ter-
melési eredményeihez és az ehhez szüksé-
ges, elkötelezett tenyésztői munkához!

CSÖKKENT  
A KÉT ELLÉS KÖZTI IDŐ

Az ágazat eredményességét a termelé-
si tulajdonságokon túlmenően nagyban 
befolyásolja a reprodukciós mutatók 
alakulása is, amelynek leggyakrabban 

használt paramétere a két ellés közt eltelt 
napok száma, amely 2014-ben 410 nap, 
6 nappal rövidebb, mint a 2013-as évben.  
A tendencia pozitív, de tartós javulást 
csak több év javuló eredménye alapján 
könyvelhetünk el.

TAVASZI IVADÉKVIZSGÁLAT

Tavasszal három tenyészbikát (2055 
Bonyhádi Marquis Windkraft, 27058 
Böszörményi Matula Wille és 27316 
Bonyhádi Néró Farmer) indítottunk a ket-
tős (fejt) tenyészetekben. 

Marquis apja a német tenyésztésű 
Windkraft, amely igazi kettőshasznú 
bika, jó hústermeléssel és funkcionális 
tulajdonságokkal. Anyja rekordtermelésű 
(12.850 kg tej; 4,26% zsír és 3,44% fehér-
je)! A KSTV zárást követően valamennyi 
küllemi tulajdonságra (ráma, izmoltság, 
láb) 8 pontot kapott, STV alatti súlygya-
rapodása 1683 g/nap. Az ősök alapján bí-
zunk benne, hogy egy Csipethez, illetve 
Érmeshez hasonló tenyészbikát tisztelhe-
tünk hamarosam Marquis személyében.

Matula anyja a 4. laktációban 9.662 
kg tejet termelt, magas beltartalommal. 
Apja a szintén nagy tejtermeléséről híres 
német Wille. Anyai nagyapja Takaros, így 
jó esélyünk van rá, hogy Matula a nagy 
tejtermelés mellett átlag feletti hústerme-
lést örökít ivadékaiba. KSTV alatti súly-
gyarapodása 1650 g/nap.

Néró apja a beltartalom- és tejmeny-
nyiség-javítónak számító 20332 Kocséri 
Farmer Takaros. Anyja szintén a 4. laktáci-
óban 9.708 kg tejet termelt 4,05% tejzsír- és 

3,74% tejfehérje tartalommal. KSTV alatti 
súlygyarapodása 1750 g/nap. Nérót nagy 
súlygyarapodása miatt a húshasznú állomá-
nyokban is indítottuk ivadékvizsgálatban.

Tavasszal Nérón kívül két húshasznú 
magyartarka tenyészbikát indítottunk 
ivadékvizsgálatban. A 26531 Derecskei 
Mathew Tyson származását tekintve az 
ír és a kanadai genetika kombinációja a 
hazai „röghatással” kiegészülve, ugyanis 
anyai ágon a harmadik ősi sorában meg-
található az a Nyőgéri Pöttyös Jobbágy, 
aki a húshasznú magyartarka tenyész-
tés egyik meghatározó, vonalalapító te-
nyészbikája. Mathew a KSTV zárásakor 
izmoltságra a maximálisan adható 9, míg 
rámára 8 pontot kapott. KSTV alatti súly-
gyarapodása 2050 g/nap! Várakozásaink 
szerint Mathew erőssége a ráma és az 
izmoltság javítása lesz, amely kimagasló 
vágóértékkel párosul.

Szintén a kiváló derecskei állomány-
ból származik a 26532 Derecskei Marcel 
Gormo, amely kiválóan bizonyítja a ket-
tős- és húshasznú vonalak kombinációjá-
nak eredményességét, hiszen anyai nagy-
apja, a Bonyhádi Vidám Husaldo igazi 
kettőshasznú bika jó tej- és hústermelés-
sel. A vonalak ötvözésével lehetőségünk 
nyílik, hogy az anyai borjúnevelő épes-
séget meghatározó tejtermelést folyama-
tosan javíthassuk a húshasznú magyar-
tarka-állományokban is. Apja az osztrák 
tenyésztésű Gormo. Marcel KSTV alatti 
súlygyarapodása 1975 g/nap.

Bízunk benne, hogy az újság hasábjain 
bemutatott ifjú generáció néhány év múl-
tán a kiváló elődök nyomdokaiba lép.

tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Béke Mg. Szövetkezet,  
Hajdúböszörmény 7565 295,9 3,91 257,4 3,40

Pannónia Állatteny. Kft., Bonyhád 7022 294,5 4,19 251,8 3,59

Húshasznú Szarvasmarhatenyésztő 
Bt. egyházasrádóci telepe 6936 290,3 4,19 258,5 3,73

1. táblázat | A legjobb három tenyészet laktációs tejtermelése 2014-ben (Forrás: NÉBIH)
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Április 1-jén megkezdődött az egysé-
ges kérelmek benyújtásának időszaka, 
amelynek keretében a gazdák több mint 
30 féle agrártámogatást igényelhetnek. 
Ezek között találhatók a szarvasmarha- 
és juhtenyésztők szempontjából fontos, 
termeléshez kötött jogcímek is, amelyek 
igénybevételét a 9/2015. (III.13.) FM 
rendelet szabályozza. Cikkünkben ösz-
szefoglaltuk a feltételek közül a legfon-
tosabbakat.

A termeléshez kötött támogatási jogcí-
mek igénylésének alapfeltétele:
• a mezőgazdasági termelő tárgyév jú-

nius 9-én rendelkezzen 1 hektár mi-
nimális SAPS jogosult területtel vagy

• adott naptári évben igényelt vagy ka-
pott, közvetlen támogatásainak össze-
ge meghaladja a száz euró értéket.

Támogatás	igénylésének	módja:
• csak Ügyfélkapun keresztül, elektro-

nikusan lehet benyújtani a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 
(MVH)

• A támogatásokat jogcímenként, nap-
tári évenként és mezőgazdasági ter-
melőnként minden évben egy alka-
lommal lehet igényelni.

A	támogatható	minimális	állatlétszám:
• egy, az ENAR rendszernek megfele-

lően jelölt és nyilvántartott egyed,
• egy állat után az egyed élete során 

csak egy típusú termeléshez kötött 
közvetlen támogatás vehető igény-
be, az a támogatási időszak során 
nem változtatható. Nincsen lehetőség 
ugyanazon tehén után egyik évben tej-
hasznú, másik évben pedig anyatehén 
támogatást igényelni.

Támogatás	 kifizetése: Az MVH legké-
sőbb a kérelmezést követő év június 30-
áig fizeti ki a támogatást.

1. HÚSHASZNÚ ANyATEHÉN  
TÁMOGATÁS 

Kérelem	benyújtása: A támogatási kérel-
met az egységes kérelemmel egy időben, 
2015. április 1. és május 15. között lehet 
szankciómentesen benyújtani, a birtokon 
tartási kötelezettség a benyújtást követő 
napon kezdődik. Legkésőbb 2015. május 
15. napjáig gondoskodni kell a szarvas-
marhák ENAR rendelet szerinti jelölésé-
ről és nyilvántartásáról.
Birtokon	 tartási	 időszak: a támogatási 
kérelem benyújtását követő naptól számí-
tott hat hónapig
Csatolandó	melléklet:
igazolás a tenyészet hármas mentességéről

Feltételek:
• a rendeletben meghatározott fajtájú 

húshasznú anyatehenet tart,
• gondoskodik az állattenyésztésről szó-

ló törvényben foglaltak szerinti apaál-
lat-használatról és támogatható fajtájú 
tenyészbikát vagy mélyhűtött spermát, 
petesejtet vagy embriót használ,

• a tárgyév január 1. és a birtokon tartási 
idő lejárata között történt ellésekhez 
tartozó termékenyítéseket a NÉBIH-
hez hibátlanul bejelenti,

• amennyiben három egyed feletti a jo-
gosult állatlétszám:

 » a támogatásra bejelentett tenyésze-
tében 50 %-ot meghaladó mérték-
ben hústermelés céljára tart borja-
kat, és tenyészetében a kérelmezett 
állatok legalább 30%-ának van 
ellése a tárgyév során, valamint a 
kérelmezett állattól a birtokon tar-
tás során született borjakat a szüle-
tésük napjától kezdődően legalább 
egy hónapon keresztül az anyjuk-
kal azonos tenyészetben tartja,

 » tenyészetében a támogatás alapjá-
ul szolgáló állatok esetén az üszők 
aránya a birtokon tartás teljes ideje 
alatt legfeljebb 40%.

Kiesés,	pótlás,	adatmódosítás:
Elhullott, leölt, valamint selejtezett állat 
esetében a birtokon tartási feltétel teljesül, 
amennyiben a kiesett egyedet a kieséstől 
számított hatvan napon belül a támogatá-
si feltételeknek megfelelő egyeddel saját 
költségére pótolja, és azt bejelenti.

 2. HÍZOTTBIKA-TARTÁS  
TÁMOGATÁS IGÉNyLÉSE

Kérelem	 benyújtása:	 támogatási kérel-
met az egységes kérelemmel egy időben, 
2015. április 1. és május 15. között lehet 
szankciómentesen benyújtani. 
Birtokon	tartási	időszak: két hónap
Csatolandó	melléklet: nincs

Feltételek:
Azon kilenc hónapos vagy annál idősebb 
hímivarú szarvasmarha vagy bivaly után 
igényelhető, amelyeket 2014. április 1. és 
2015. március 31. között levágtak vagy 
exportáltak, ezt közvetlenül megelőzően 
a termelő az állatokat legalább két hóna-
pig tartotta, továbbá legkésőbb a birtokon 
tartás első napjáig gondoskodott az álla-
tok szarvasmarha ENAR rendelet szerinti 
jelöléséről és nyilvántartásáról.

3. TEJHASZNÚ TEHÉN TÁMOGATÁS 
IGÉNyLÉSE

Kérelem	benyújtása: az egységes kérelem 
benyújtásának kezdő napjától május 15-éig.
Birtokon	tartási	 időszak:	A támogatásra 
jogosult létszámot a tenyészetben tárgy-
év március 31-én megtalálható állatok 
száma alapján kell meghatározni. Csak 
azon egyedek vehetők figyelembe, ame-
lyek március 31. előtt már a tenyészetben 
voltak!
Csatolandó	melléklet:
igazolás a tenyészet hármas mentességé-
ről

AMiT A TERMEléSHEz KöTöTT TáMoGATáSoKRól TuDni KEll

Dr.	Wagenhoffer	Zsombor 
ügyvezető igazgató, MÁSZ
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Feltételek:
Tejhasznú tehéntartás támogatásra az a 
termelő jogosult, aki nőivarú, legalább 
24 hónapos, tejtermelés céljából tartott és 
legalább egyszer ellett szarvasmarhát tart, 
amely
• hivatalos tejtermelés-ellenőrzés alatt 

áll vagy
• az ENAR-nyilvántartásban bejelentett 

tejhasznú fajtakódon szereplő tejhasz-
nú tehén, vagy

• amelynek tartója megfelel a kisterme-
lői élelmiszer-termelés, -előállítás és 
-értékesítés feltételeiről szóló minisz-
teri rendeletben foglaltaknak.

A támogatott fajtákat a rendelet mellékle-
te tartalmazza.

 4. SZEMES FEHÉRJENÖVÉNy- 
TERMESZTÉS

Kérelem	benyújtása: az egységes kérelem 
benyújtásának kezdő napjától május 15-ig.
Csatolandó	melléklet:
a minősített szaporítóanyag eredetét és 
használatát igazoló dokumentum.

Feltételek:
• szemes fehérjetakarmány-növény ter-

mesztése legalább 1 hektár területen
• a rendeletben meghatározott minimá-

lis hozamot igazoltan eléri
• legalább a rendeletben meghatározott, 

hektáronkénti mennyiségű szaporító-
anyagot használ

• a termeléshez kötött támogatásra jo-
gosult kultúrához kapcsolódóan nap-
rakész gazdálkodási naplót vezet.

Minősített	vetőmag	használata:
A mezőgazdasági termelő minősített  
szaporítóanyag beszerzését számlával 
vagy egyéb módon igazolja.
Szankció,	csökkentett	támogatás:
Ha a gazdálkodási napló adatai alapján a 
támogatás igénybevételére vonatkozó fel-
tételek nem teljesülnek, a mezőgazdasági 
termelő nem lesz jogosult a támogatásra.

5. SZÁLAS FEHÉRJENÖVÉNy  
TERMESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Kérelem	benyújtása:	az egységes kérelem 
benyújtásának kezdő napjától május 15-éig.

Csatolandó	melléklet:
a minősített szaporítóanyag használatát 
igazoló számla vagy a vetőmagcímke 
másolata. 

Feltételek:
• A rendeletben meghatározott szálas 

fehérjetakarmány-növény termesztése 
legalább 1 hektár területen

• a tárgyévben megvalósuló telepítés 
vagy felülvetés esetén a rendeletben 
meghatározott mennyiségű szaporí-
tóanyagot használ, a szaporítóanyag 
beszerzését a rendelet szerint igazolja

• a többéves művelésre alkalmas kultúra 
a támogatási kérelemében bejelentett 
tábla legalább 80%-án összefüggő ál-
lományként jelen van

• a termeléshez kötött támogatásra jo-
gosult kultúrához kapcsolódóan nap-
rakész gazdálkodási naplót vezet.

Minősített	vetőmag	használata:
A mezőgazdasági termelőnek a minősített 
szaporítóanyag beszerzését igazolnia kell.
Kötelező	kaszálás:
Az őszi telepítésű kultúrák kivételével a 
két- vagy többéves művelésre alkalmas 
kultúrák esetében
• a szálas fehérjetakarmány-növény ter-

mesztés támogatás igénylésének első 
évében június 1-jéig egyszeri,

• ha az állomány már többévesnek mi-
nősül, valamint a támogatás igénylé-
sének további éveiben tárgyév július 
1-ig legalább kétszeri kaszálást vé-
gezzen.

Szankció,	csökkentett	támogatás:
• Ha a gazdálkodási napló adatai nem 

támasztják alá az adott támogatás 
igénybevételére vonatkozó feltételek 
teljesülését, úgy az adott területre vo-
natkozóan a mezőgazdasági termelő 
nem lesz jogosult a támogatásra.

2014 2015

ÁNT SZÁ Összesen ÁNT TK Összesen

Ft/egyed vagy kg vagy ha Ft/egyed vagy kg vagy ha

Anyatehén 35 400 52 075 87 475 29 500 66 960 96 460

Hízottbika 19 500 22 913 42 413 47 200 29 140 76 340

Extenzifikációs 7 300 13 018 20 318 43 540 - 43 540

Tejelő tehén 4 9 13 7 109 600* 21 Ft/kg
*: 2015-től a termeléshez kötött tejtámogatást állatra (Ft/db) vetítve fizetik
ÁNT: átmeneti nemzeti támogatás; SZÁ: szerkezet-átalakítási támogatás; TK: termeléshez kötött támogatás

1. táblázat | Állatlétszámhoz kötött támogatások alakulása 2014-ben és 2015-ben

A Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kara

INSZEMINÁTOR (SZARVASMARHA)
hatósági szakképzést indít kellő számú jelentkező esetén!

(minimum 20 fő)

Érdeklődni lehet: 
KE AKK Dékáni Hivatal
Novák Balázs, kari titkár
7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Telefon: 82/505-880
E-mail: novak.balazs@ke.hu
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Hosszú időn keresztül szokás volt, hogy 
a húsmarhatenyésztők minden évben a 
behajtás után találkoztak, megbeszélték 
ügyes-bajos dolgaikat, meghallgatták a 
húsmarhák tenyésztésével, tartásával kap-
csolatos előadásokat. Sajnos, ez néhány 
éve elmaradt. A Magyar Szarvasmarha-
tenyésztők Szövetsége azonban újraindí-
totta a tanácskozást a Magyar Charolais 
Tenyésztők Egyesületének szervezésé-
ben, és reméljük, ez az elkövetkező évek-
ben is folytatódni fog.

Köszönet érte Jancsó István elnök úr-
nak és dr. Domokos Zoltán ügyvezető 
igazgató úrnak, aki munkatársaival a 
szervezés oroszlánrészét vállalta!

Az időpont kiválasztásakor kicsit fél-
tünk az időjárástól, de a Feljebbvaló ke-
gyes volt hozzánk, és a tél is az enyhébb 
arcát mutatta ezen a napon. 2015. február 
5-én „Időszerű kérdések és lehetőségek 

a húsmarha-tenyésztésben” címmel kez-
dődött meg a konferencia Zalakaroson. 
Egyesületünk honlapján olvasható volt 
a felhívás, az érdeklődők megnézhették 
a programot. Az aktuális témáknak kö-
szönhetően, no meg talán annak is, hogy 
régen találkoztunk, a rendezvénynek  
224 fő regisztrált résztvevője volt.

A levezető elnöki feladatokat dr. Már-
ton István úr, a Magyar Szarvasmarha-
tenyésztők Szövetségének társelnöke 
vállalta el.

Szakmai információkról a minisztéri-
um képviseletében Madarász István, az 
Agrárgazdaságért Felelős Államtitkárság 
osztályvezetője szólt. Elsősorban a zöldí-
tés aktuális kérdéseit fejtette ki a 2015-
20 közötti új szabályozásból. Dr. Földi 
Zsolt, a NÉBIH szakmai főtanácsadója 
előadását a kéknyelv, TBC és TSE téma-
körből tartotta. Nagyon érdekes és élénk 

visszhangot kiváltó volt dr. Varga Lász-
ló, a Szent István Egyetem tudományos 
főmunkatársa, valamint Bognár László, 
a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete 
ügyvezető igazgatója, a Magyar Szar-
vasmarha-tenyésztők Szövetsége főtit-
kárának a genomika területéről tartott 
előadása. Mindkét előadás új és értékes 
információt adott a viszonylag fiatal tu-
dományág gyakorlati vonatkozásairól is. 
Az előadást ebéd és egy kis levegőzés 
követte. A délutáni előadások sorát dr. 
Domokos Zoltán, a Magyar Charolais 
Tenyésztők Egyesületének ügyvezető 
igazgatója a kondícióbírálatról és annak 
jelentőségéről tartott előadása indította. 
Dr. Várhegyi József tudományos főmun-
katárs (Állattenyésztési és Takarmá-
nyozási Kutatóintézet, Herceghalom) a 
tudatosabb takarmányozásban rejlő ha-
tékonyság-növelő eszközökről beszélt.  

HúSMARHA-TEnyéSzTéSi TAnácSKozáS zAlAKARoSon
Dr.	Füller	Imre  
ügyvezető igazgató, MTE
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Ezt követően dr. Wagenhoffer Zsombor, 
a Magyar Állattenyésztők Szövetsége 
ügyvezető igazgatója a húsmarha-ágazat 
2015-ös támogatási lehetőségeiről tartott 
minden jelenlévő érdeklődését felkeltő 
előadást. A konferencia utolsó előadója-
ként Szűcs Márton, a Limousin és Blonde 
d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete ügy-
vezető igazgatója felhívta a figyelmet az 
egyre népszerűbbé váló embrió-átültetés 
néhány tenyésztésszervezési kérdésére.

Az előadások után fórum következett, 
melynek keretében a hallgatóság hozzá-
szólhatott az elhangzottakhoz, véleményt 
alkothatott, kérdéseket intézhetett az 
előadókhoz. A résztvevők értékelték az 
eseményeket, és hasznosnak ítélték a ha-
sonló rendezvényeket, melyek nemcsak 
a tisztelt hallgatóság ismereteit bővítik, 
hanem rávilágítanak a tudomány és a 
gyakorlat számos összefüggésére, mely 
pontosan illeszkedik a hazánkban alkal-
mazott tenyésztésszervezési rendszerhez.

Konklúzióként levonható, hogy folytat-
ni kell a hasonló események szervezését, 
melyeken még több gyakorlati, elsősor-
ban tenyésztési kérdés kerülhet megtár-
gyalásra.
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inFoRMATiKAi FEjlESzTéSEK A TEnyéSzTőK SzolGálATáBAn,  
AVAGy TáMoGATáS A TáMoGATáSoKHoz

Simai	Szabolcs	  
osztályvezető, NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság

Az elmúlt időszakban több, az ENAR-t, 
webENAR-t érintő informatikai fej-
lesztésbe fogott a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (továbbiakban 
NÉBIH) Állattenyésztési Igazgatósága. A 
tartók, illetve körzeti kapcsolattartó állat-
orvos kollégák között áttörő sikert aratott 
a 2011-ben élesített webENAR, ahol az 
ügyfélkapus jogosultsággal rendelkező 
partnereink konkrét ENAR ügyintézést 
végezhetnek (pl. borjúbejelentés, átkö-
tés, kijelentés, füljelző- és füljelző-pótlás 
rendelés, regisztrált egyedek adatainak 
javítása stb.) A rendszer nagy előnye - a 
gyorsaságon kívül - a hibamentes adatbe-
jelentés az űrlapokon, hiszen csak a he-
lyesen kitöltött igénylések/bejelentések 
adhatók fel a weben, valamint meg kell 
említeni azt is, hogy a marhalevelek ára 
is feleződik az e-ügyintézés során. Az 1. 
ábra a 2014. évben különböző módon be-
jelentett borjak statisztikáját mutatja (az 
e-mailen történő borjúbejelentést csak a 
telepirányító programot használó partne-
reink alkalmazhatják).

Aki még nem rendelkezik webENAR 
hozzáféréssel, kérjük, keresse fel körzeti 
kapcsolattartó állatorvosát, vagy látogas-
son el a NÉBIH honlapjára, ahol a főla-
pon megtalálja az e-ügyintézés belépési 
lehetőségét, illetve az erről tájékoztató 
Felhasználói Kézikönyvet.

A teszteket követően 2015 második 
felében élesítjük a webENAR „kistest-
vérét”, a webTER-t. A webTER rendsze-
ren keresztül mind termékenyítési, mind 
fedeztetési adatokat fel lehet majd adni, 
így az anyatehén-támogatás egyik fontos 
követelményének teljesítése, a húshasznú 
bikával történő szaporítási adatok feladása 
gyorsan és egyszerűen intézhetővé válik.

A szarvasmarhafajok egyedi jelölésé-
ről, valamint az Egységes Nyilvántar-
tási és Azonosítási Rendszerről szóló 
99/2002. (XI.5.) FM rendelet 2. mellékle-
te szerinti állomány-nyilvántartást kötele-
ző vezetni mindenkinek, aki szarvasmar-
hatartással foglalkozik. A nyilvántartást 

legalább 3 évre vissza-
menőleg vezetni kell, 
akár egy kockás füzet-
ben, akár számítógépen, 
pl. Excel fájlban. A lé-
nyeg nem a formátum-
ban, hanem az adattar-
talomban van. Fontos a 
naprakész nyilvántartás 
vezetése, hiszen a köl-
csönös megfeleltetéssel 
(KM) kapcsolatos vagy 
MVH-s ellenőrzések 
során a hatóság vagy a 
kifizető ügynökség kép-
viselői kérhetik ezeket. 
Ebben kívánunk segít-
séget nyújtani a tenyésztő kollégáknak. 
A www.enar.hu oldalon való bejelentke-
zés után eddig minden regisztrált part-
nerünk hozzáfért egyedleltárához (napi 
állománylista), illetve az utoljára feladott 
(regisztrált) szaporítások adataihoz a te-
nyészetben. Rövidesen elérhetővé válik 
az ún., tenyészetben megfordult lista is, 
amely mind pdf (csak olvasható), mind 
Excel (szerkeszthető) formátumban a le-
kérdezés napjára vonatkozóan letölthető 
lesz. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a 
letöltött lista az Önök, illetve körzeti kap-
csolattartó állatorvosuk által az ENAR-ba 
beküldött, ott sikeresen regisztrált ada-
tokat tartalmazza, így jó segítség, remek 
mankó lehet a fent 
említett jogszabály 
betartásában. Fel-
hívom a figyelmet 
arra is, hogy az 
ENAR adatbázis 
napról napra válto-
zó, dinamikus adat-
bázis, így ha adatot 
jelentenek be vagy 
módosítanak (példá-
ul a webENAR-on 
keresztül), akkor az 
meg fog jelenni a 
letölthető listában is. 

Akinek még nincs jogosultsága, a  
www.enar.hu oldal főlapján megtalálhatja 
és letöltheti a 2961-es űrlapot és kitöltési 
útmutatóját. Az űrlap elektronikusan is ki-
tölthető, de kinyomtatva, egy példányban 
kell megküldeni a megadott címre (lásd 
alább). A 2. ábrán az említett weboldal 
képe látható. Hangsúlyozni szeretnénk, 
hogy a megyei körzetbe sorolt tenyésze-
tek tartói is kaphatnak hozzáférést ezen a 
módon a saját tenyészetük adataihoz.

A termeléshez kötött közvetlen támo-
gatások igénybevételének szabályairól 
szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet tar-
talmazza mind a tejhasznú tehenek, mind 
az anyatehenek, mind pedig a hízottbika-

1. ábra

2. ábra
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tartás támogatásának feltételeit. Mivel a 
támogatási kérelmeket elektronikusan, az 
MVH egységes kérelemkezelő felületén 
lehet feladni, ehhez igyekeztünk segítsé-
get adni az igénylők részére. Akinek van 
jogosultsága a www.enar.hu oldalhoz, 
az a saját tenyészeteiben hozzáférhet az 
adott jogcímnek megfelelően specifikált, 
benyújtható egyedek listájához Excel 
formátumban, ami ellenőrzés után köz-
vetlenül feltölthető az egységes kérelem-
felületen keresztül. Fontos megjegyezni, 
hogy a NÉBIH nem vállal felelősséget a 
letöltött adatokkal kapcsolatban! Ameny-
nyiben nem óhajt személyesen foglalkoz-
ni az e-ügyintézéssel, kérheti a területileg 
illetékes falugazdász kolléga segítségét 
is. A falugazdász kollégák tájékoztatása 
megtörtént, az ENAR rendszerhez való 
hozzáférésük regisztrálása folyamatos.

Sok fogyasztó nem tudja, hová fordul-
jon, ha élelmiszer-biztonsági szabálytalan-
ságot észlel. A NÉBIH ingyenes számán 
(06-80-263-244) jelentheti be, ha vásár-
láskor olyan szabálytalanságot tapasztal, 

amely veszélyeztetheti az élelmiszert.
A bejelentést nemcsak telefonon, ha-

nem android operációs rendszerrel üze-
melő okostelefonokon is meg tudják ten-
ni. Az alkalmazás neve – amit a Google 
Play-en keresztül tölthetnek le – „NÉBIH 
navigátor”. A 3. ábra az alkalmazás keze-
lő felületét mutatja be.

Az applikáció segítségével elérhető 
funkciókat a tenyésztő kollégák igényei-
hez mérten kívánjuk a jövőben kiegészí-
teni. Ez év nyár elejétől lehetőség lesz 
az alkalmazáson keresztül az ún. publi-
kus ENAR lekérdezésre. A lekérdezésbe 
bármilyen 10 (EU-s importból származó 
egyedek esetén 12) számjegyű ENAR 
életszám bevitele után megtekinthetjük 
az egyed publikus adatait (pl. ivar, szín, 
ENAR-ba bejelentett fajta stb.) Ha az 
egyed levágásra került, akkor a vágási 
adatok (vágott melegsúly, S-EUROP mi-
nősítés stb.) is láthatóvá válnak.

A lekérdezési lehetőség a www.enar.hu 
oldalon már most is elérhető a szarvas-
marhás menüpontban.

A jövőbe tekintve elmondható, hogy a 
NÉBIH Állattenyésztési Igazgató  sága a 
szarvasmarhatartáshoz kapcsolódóan még 
több, a tenyésztőket segítő fejlesztést kí-
ván megvalósítani. Egyike ezen tervezett 
fejlesztéseknek a késve beküldött ENAR-
bizonylatok lekérdezési lehetősége, 
amelynek birtokában a tartók önellenőr-
zést végezhetnek az adatjelentési fegyel-
mükkel kapcsolatban. Igaz, hogy a késve 
beküldések nem javítható hibák, de ily 
módon kiszámíthatóvá válnak az esetleges 
KM- szankciók. A másik, megvalósításra 
váró tervünk az ún. származási adategyez-
tető letölthetővé tétele, amely segítségével 
megismerhetővé válik az adott egyed re-
gisztrált ENAR és szaporítási adatai alap-
ján számított, a központi adatbázisban el-
tárolt vérhányada.

Felhívom a figyelmüket, hogy 2015. 
március 1-jével megváltozott az ENAR/
TIR/TER postacíme. A régi címre fel-
adott küldeményeket is megkapjuk, de 
sokszor késve, ezért kérjük, hogy a jövő-
ben az alábbi, új címünket használják:
NÉBIH-ENAR 1537 Budapest, Pf. 397.

Amennyiben kérdésüket, javaslataikat, 
kritikáikat el kívánják juttatni hozzánk, 
megtehetik az ENAR ügyfélszolgálatun-
kon keresztül minden munkanap reggel 8 
és délután 16 óra között a 06-1-34-63-488 
telefonszámon vagy az enarufsz@enar.hu 
e-mail címen.

3. ábra

4. ábra
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Pályázati feltételek:
• A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, lakó-

helytől és életkortól függetlenül bárki részt 
vehet.

•	 A pályázat témája: a szarvasmarha és an-
nak tenyésztése. Tehát nem kizárólag a ma-
gyartarkák örökíthetők meg, hanem a szar-
vasmarhák valamennyi fajtája, bármilyen 
környezetben és bármilyen módon! 

• A pályázatra csak olyan felvételeket nevez-
zenek a szerzők, amelyek a korábbi Tarka 
fotópályázatokon még nem szerepeltek.

• Egy pályázó maximum 10 db fekete-fe-
hér vagy színes, digitális vagy digitalizált 
képet küldhet be e-mailben. A beküldött 
alkotások mérete 3543x2362 pixel és  
300 dpi legyen, nyomtatási méret 20x30 cm. 
Más formátum esetén a hosszabbik oldal 
egyezzen meg az előírtakkal! A zsűri által 
kiállításra javasolt képeket a szervezők na-
gyíttatják le. Az egy e-mailben küldött fotók 
összterjedelme ne haladja meg az 15 Mb-ot, 
ennek megfelelően kérjük a mennyiséget 
több e-mailre elosztani! Becsomagolt állo-
mányokat, óriás leveleket nem fogadunk. 
Minden képet egyenként kell mellékletként 
csatolni egy e-mailhez. A fotók beérkezésé-
ről visszajelzést küldünk. 

• A pályaművek file neve a következő ada-
tokat tartalmazza ékezetes betűkkel írva:  
a pályázó CSALÁDINEVE_KERESZTNE-
VE_Aképrövidcíme.JPG

• A pályázóknak nevezési lapot kell kitölte-
niük. A nevezési lapon szereplő információk 
egyezzenek a file-névben olvasható felirat-
tal! A nevezési lap a kiírás végén szerepel, 
illetve letölthető a http://muvhazbonyhad.
ewk.hu oldalról. A nevezési lapot is e-mail-
ben kérjük beküldeni. A nevezési lap fájlneve 
a pályázó neve legyen! 

• Beküldési cím: tarkafesztival@gmail.com 
•	 Díjazás: 1-3. helyezett tárgyjutalomban ré-

szesül, egy alkotó pedig elnyeri a Magyar-
tarka Tenyésztők Egyesületének különdíját. 

• A pályázóknak nevezési díjat kell fizetniük, 
melynek összege: 1.000	 Ft/fő, attól függet-
lenül, hogy hány fényképet küldenek be.  
A nevezési díjakat a pályázattal és kiállítás-
sal kapcsolatos költségek fedezésére kí-
vánják fordítani a szervezők. A nevezési díj 
átutalható, de csak azon a néven, amely a 
nevezési lapon is szerepel. Számlaszámunk: 
Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, 
OTP 11746036-15415307 (IBAN formátum: 
HU03117460361541530700000000).

A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: Tarka 
Fotópályázat. Aki nem tudja megoldani a banki 
átutalást, az adja fel a nevezési díjat postai rózsa-
szín csekken úgy, hogy azon a művelődési köz-
pont neve szerepeljen, cím helyett pedig annak 
számlaszáma.
• A kiállításon szereplő művek a tárlat nép-

szerűsítésével kapcsolatos publikációkban 
szerzői jogdíj fizetése nélkül jelennek meg – 
a szerző nevének feltüntetésével. A Magyar-
tarka Tenyésztők Egyesülete a kiválasztott 
képek közlési jogát esetleg megvásárolja 
szakmai lapjában való felhasználásra, a 
szerzőkkel való egyeztetés után. A díjnyer-
tes fotók a kiállítás megnyitását követően 
megtekinthetők a http://muvhazbonyhad.
ewk.hu internetes oldalon, ahonnan előzete-
sen a nevezési lap is letölthető. A szervezők 
a beérkezett fotókat CD-n archiválják.

•  További információ: Vörösmarty Mihály 
Művelődési Központ, 7150 Bonyhád, Szé-
chenyi tér 2. Telefonszám: 06-74/451-455. 
(A művelődési központ június 22-től július 
5-ig zárva tart, ekkor a telefonszám nem él.)

•	 	A	 zsűri	 tagjai: Szabó Béla EFIAP fotómű-
vész, dr. Füller Imre, a Magyartarka Te-
nyésztők Egyesületének ügyvezető igazga-
tója, Kirchné Máté Réka újságíró, fotós.

Pályázati naptár:
Beérkezési	határidő: 2015. július 24.
Zsűrizés:	2015. július 27-29. között
Értesítés	a	zsűri	döntéséről:	2015. július 31-én
A kiállítás megnyitása: 2015. augusztus 15-én
A kiállítás megtekinthető: Bonyhádon, a műve-
lődési központban (Széchenyi tér 2.), augusz-
tus 14-től 28-ig.

Xiii. Tarka Fotópályázat
Beérkezési határidő: 2015. július 24.

Nevezési lap
a XIII. Tarka Fotópályázaton való részvételhez

A pályázat feltételeit ismerem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kiállításra elfogadott alkotásaimat a rendezvény népszerűsítése 
érdekében – térítésmentesen – publikálják a rendezők, a nevem feltüntetésével, különféle sajtótermékekben.  

Név: ………………………………………………………………………………………….

Postacím: …………………………………………………………………………………….

Telefonszám: ……………………………….    E-mail: …………………………………….
Sorszám A kép címe Készítésének helye
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Hely: ………………………………… Dátum: 2015. …………………………………….

"
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VéDEKEzéS A lépFEnE EllEn
NÉBIH Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

Szent György napján kezdetét veszi az 
új pásztorév. A legelőre való kihajtás 
felkészülést igényel az állattartóktól. A 
legelő gondozása, ellenőrzése és a para-
ziták elleni védekezés mellett gondolni 
kell a lépfene megbetegedések megelő-
zésére is!

A LÉPFENÉRŐL

A lépfene világszerte előforduló, állat-
ról emberre terjedő betegség. Időben 
megkezdett kezelés nélkül a betegség 
halálozási aránya magas, azonban anti-
biotikumokkal jól gyógykezelhető.  
A betegség kórokozója a 
Bacillus anthracis bak-
térium spórát képez, 
a spórásodáshoz le-
vegő és legalább  
12 ºC-os hőmérséklet 
szükséges. A spórák 
ellenálló képessége 
igen nagy, a talajban 
akár 50 évig megőriz-
hetik életképességüket. 
Ennek azért is nagy a 
jelentősége, mert a fertőzés 
jellemzően a spórák felvételé-
vel történik, és egy érintett területen 
az évtizedekig elfekvő spórák folyamatos 
veszélyt jelentenek a legeltetett állomá-
nyokra. A lépfene iránt legfogékonyab-
bak a kérődzők, a ló és számos vadon élő 
állatfaj, de fogékonyak a madarak, min-
den emlősfaj és az ember is!

A betegség legrövidebb lappangási ide-
je három nap, az utolsó fertőzési lehető-
ségektől számított megfigyelési idő húsz 
nap. Az állatok lázasak, bágyadtak, légzé-
sük, szívverésük szapora, nyálkahártyáik 
kivörösödnek, orrnyílásaiból, végbelük-
ből vér szivárog. Nem ritka a tünetmen-
tes, hirtelen elhullás sem. A fertőzött 
területeken, ahol a legeltetett állatokon 
huszonöt éven belül előfordult lépfene, a 

szarvasmarhát, juhot, kecskét, lovat lép-
fene ellen évente vakcinázni kell!

Az elmúlt évben előfordult lépfene-
esetek különösen a Tiszafüred környéki 
emberi megbetegedések (bőr-lépfene) és 
a fertőzött hús forgalomba kerülése miatt 
voltak jelentősebbek. A humán- és állat-
egészségügyi intézkedéseknek köszönhe-
tően a lépfenében megbetegedett állattal 
vagy annak húsával közvetlenül érintke-
zők körében emberi haláleset nem történt, 
a betegek célzott antibiotikumos terápia 
hatására meggyógyultak.

MEGELŐZÉS

A lépfene ellen hatékony vakcina létezik, 
mellyel a legeltetés megkezdése előtt leg-
alább két héttel, de hat hónapnál nem ré-
gebben kell vakcinázni a veszélyeztetett 
állatokat. A vakcinázás államilag támo-
gatott szolgáltatás, az egyes állatbetegsé-
gek megelőzésével, illetve leküzdésével 
kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. 
(XII. 8.) FVM rendelet egyedenként és 
alkalmanként 700.- Ft támogatási össze-
get állapít meg.

A lépfenével fertőzöttnek minősített 
területekről a Járási Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalok ve-
zetnek nyilvántartást. Szintén a járási 
főállatorvosok döntenek a kötelezően ol-
tandó állatok köréről.

A NÉBIH honlapján tájékoztatásul 
szerepelnek azok a települések, amelye-
ken az elmúlt évtizedekben lépfenét álla-
pítottak meg, illetve azok a települések, 
amelyekhez tartozó területeket a megyei 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Igazgatóságok egyéb okokból 
(ártér, belvizes terület, útépítés stb.) ve-

szélyeztetettnek ítéltek.

A listák elérhetők: 
h t t p s : / / w w w. n e b i h .

gov.hu/szakteruletek/
szakterule tek/aai /
ak tua l i t a sok_aa i /
antrax_prevention.
html

Felhívjuk az állat-
tartók figyelmét, hogy 

a lépfene baktérium spó-
ráinak hosszú életképessége 

miatt mindazon területek, ahol 
korábban gyepmesteri telep, dög-

kút, dögtér vagy hullagödör működött, 
fokozottan veszélyesek! (Ezeket a terü-
leteket a mezőgazdasági művelésből ki 
kellett vonni, a művelési tilalmat az in-
gatlan-nyilvántartásba be kellett jegyez-
tetni.)
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Néhai Kerekes György elnökségi tagunk 
fia, ifjabb Kerekes György jóvoltából került 
a birtokunkba a hazai tenyésztésszerve-
zés őskorát felidéző folyóirat-gyűjtemény. 
Hisszük, hogy elődeink magas színvonalú 
szakmai munkájából a jelenkori tenyésztő 
társadalom is sok hasznos információt me-
ríthet. Ezért úgy döntöttünk, hogy az újság 
hasábjain közreadjuk a szarvasmarha-te-
nyésztés régmúlt eredményeit és emlékeit.

Elődeink nyomában...
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Elődeink nyomában...



18

A MAGYARTARKA w 2015. tavasz XV. évfolyam 1. szám

in MEMoRiAM jAKAB BélA
(1947-2015)

Február 16-án a székesfehérvári 
Béla úti temetőben mély részvét 
mellett kísértük utolsó útjára Ja-
kab Bélát, a sokak által ismert 
és tisztelt szakembert, a megye 
és az ország állattenyésztő tár-
sadalmának megbecsült tagját.

Jakab Béla Kajdacson szüle-
tett 1947. április 23-án, édes-
anyja pedagógus, édesapja 
tisztviselő volt. Alsóbb isko-
láit Székesfehérváron és Mó-
ron végezte, a székesfehérvári 
Mezőgazdasági Technikumban 
érettségizett. A Debreceni Ag-
rártudományi Egyetem Me-
zőgazdaság-tudományi Karán 
szerzett diplomát.

Első munkahelye 1965-től a 
sörédi Tavasz Termelőszövet-
kezet volt, ahol gyakornoki éve 
után állattenyésztőként alkal-
mazták. Az OTÁF intézmény-
hálózatába 1968. június 21-től 
került: a Fejér-megyei Takar-
mányozási és Állattenyésztési 
Felügyelőség Székesfehérvári Területi Kirendeltségén szar-
vasmarha-tenyésztési körzeti felügyelői, majd szakrész-
legvezetői feladatok ellátásával bízták meg, 1973-tól szar-
vasmarha-tenyésztési megyei utódellenőri felügyelőként 
dolgozott.

A szakigazgatás átszervezésekor, 1983. január 1-jétől az 
Állattenyésztési és Takarmányozási Minősítő Intézetnél me-
gyei főfelügyelővé nevezték ki.

1988-tól a megalakult Mezőgazdasági Minősítő Inté-
zetnél, majd jogutódjánál, az Országos Mezőgazdasági 
Minősítő Intézet Szarvasmarha Osztályán, 2007. janu-
ár 1-jétől pedig a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Szarvasmarhatenyésztési és Tenyésztéshigiéniai Osztályán 
látta el főfelügyelői feladatkörét egészen a 2007. október 
14-ei nyugállományba vonulásáig.

A nyugdíjas lét számára nem hozott életmódbeli változást, 
szinte azonnal munkát vállalt a Mezőfalva Zrt. állattenyész-
tési ágazatánál, ahol haláláig tenyésztési igazgatói feladat-
kört látott el.

A fél évszázadot átívelő szakmai életpálya, a szakigazga-
tásban eltöltött évtizedek hozzájárultak egy, a megye állatte-
nyésztésében elvitathatatlan és megkerülhetetlen profizmusú 

személyiség kialakulásához. 
Az új ismeretek befogadására 
fiatal korától kezdve igen fogé-
konynak bizonyult, összegyűlt 
tapasztalatai pedig megbízható 
támaszt teremtettek a változó 
mezőgazdaság összetett prob-
lémáinak megoldásában is. Bár 
munkakönyvében bürokratikus 
hivatalok egymásutánisága sze-
repelt, gyakorlati tenyésztő volt 
a szó legnemesebb értelmében.

Szakmai pályája kezdete-
kor a megyében magyartarka 
szarvasmarhát tenyésztettek, 
a mesterséges termékenyítés - 
szárnypróbálgatásként - friss 
szaporítóanyaggal történt, az 
ivadékvizsgálatokat a kor szín-
vonalának megfelelően, modern 
módon, az egykorú istállótársak 
összehasonlításának módszeré-
vel folytatták. Aztán fél évtized 
múlva – újdonságként - Enyin-
gen, Agárdon, Mezőfalván 
megjelent a Holstein fríz, ma-

gában hordozva a tanuló évek eredményeit és néha keserveit. 
S mindez felülírt szinte minden addigi lexikális ismeretet és 
gyakorlati tapasztalatot.

Béla szakmai pályafutása csaknem két humán generáció 
idejét ölelte fel, s ezalatt éppen az az állatfaj, amelyhez el-
sőként kötelezte el magát, élte meg a legszámottevőbb válto-
zásokat.   Mivel az állattenyésztés igen tudatos és célirányos 
emberi tevékenység, sikere elsősorban művelőin, azok szor-
galmán, tehetségén és néha szerencséjén múlik.

Jakab Béla, aki az Országos Mezőgazdasági Kiállításokat 
szinte ünnepként tartotta nyilván, mindig igen büszke volt a 
Fejér megyei gazdaságok és csúcsállataik díj- és éremhal-
mozására.

Hogy közismert munkaszeretete mellett teljes életét élt, jól 
példázza családja: két felnőtt leánygyermeke számos unoká-
val örvendeztette meg, s életében megadatott, hogy déduno-
kájában is gyönyörködhessen.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

dr. Flink Ferenc
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Regionális közgyűlés Nagyvázsonyban
A tenyésztők nagy számban tisztelték meg a 

rendezvényt

Dr. Húth Balázs tenyésztés- és marketingvezető  
a tenyésztés aktuális helyzetét foglalja össze

Vágó Barnabás küllemi bíráló Ficsor Árpád elnökségi tag megnyitja  
a ceglédi regionális közgyűlést

Dr. Füller Imre beszámolója a 2014-es évről

Németh Csaba állattenyésztési igazgató, NÉBIH
Regionális közgyűlés Akasztón 

Németh Csaba állattenyésztési igazgató, NÉBIH
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Vágó Barnabás ismerteti a bács-kiskun megyei  küldötteket 
Rácz Károly az egyesület elnöke megnyitja a 

mezőhegyesi regionális közgyűlést

Dr. Füller Imre ügyvezető igazgató 

Németh Csaba állattenyésztési igazgató, NÉBIH Békési Imre elnökségi tag megnyitja a derecskei regionális közgyűlést

Regionális közgyűlés Derecskén 

Zimmermann István elnökségi tag megnyitja  a noszvaji regionális közgyűlést Dr. Húth Balázs
Regionális közgyűlés Noszvajon


