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Cegléden, Ficsor Árpád elnökségi tag jóvoltából rögtönzött sajtkostolón is részt vehettek a résztaggyűlésen megjelentek.



A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
információs lapja

A szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Holló István
Dr. Húth Balázs

Dr. Polgár J. Péter
Dr. Stefler József

Fõszerkesztõ: Dr. Füller Imre

Szerkesztõség:
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete

7150 Bonyhád, Zrínyi út 3.
tel.: 74/451-022, fax: 74/451-022

e-mail: info@magyartarka.hu
web: http://www.magyartarka.hu

ISSN 1587-9305

Kiadó: Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
7150 Bonyhád, Zrínyi út 3.

tel.: 74/451-022, fax: 74/451-022
e-mail: info@magyartarka.hu

Felelõs kiadó: Rácz Károly
Lektor: Prikk Orsolya
DTP: Szalai Norbert

Nyomda: Pethő Kft.
Megjelenés: negyedévente 2.000 példányban

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRŐL ................. 4

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK ............................................................. 8

BEMUTATKOZUNK ........................................................................... 12

MINISZTERI LÁTOGATÁS A 30 ÉVES GÉNBANKNÁL ............................. 14

XVIII. TARKA FOTÓPÁLYÁZAT – FELHÍVÁS ......................................... 16

IN MEMORIAM HARAMURA GÁBOR .................................................. 18

Készült az AGRÁRMINISZTÉRIUM támogatásával.

TARTALOMJEGYZÉK

2020 a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete életében ismét választási év lesz. A Résztaggyűléseken az elmúlt időszakban sikeresen megválasztot-
tuk küldötteinket. A küldöttválasztás alapja a 2019. december 31-i régiónkénti tehénlétszám. Az Egyesület Alapszabálya szerint: „Minden 500 db  
 tehén után 1 fő küldött kerül megválasztásra. A tehénlétszámot régiónként kell figyelembe venni. Maradvány esetén 250 tehénlétszámig nem 
kell küldöttet választani, 251 tehénlétszámtól a maradványra is egy küldött választására kerül sor.” Így a hét régióban összesen 59 fő küldöttet 
választottunk.

A küldötteket a Résztaggyűlésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kell megválasztani. A küldöttválasztást a Küldöttközgyűlés idő-
pontját megelőző 20. napig be kell fejezni A küldöttek mandátuma 5 évre szól a tisztségviselők választási ciklusához igazodóan. Amennyiben a 
küldött megbízatása megszűnik mandátuma lejárta előtt, a helyette választott küldött mandátuma csak a ciklus hátralevő idejére szól.

A küldöttválasztást követő Küldöttközgyűlésen az Alapszabály előírásainak megfelelően a jelölőbizottság, a küldöttek és a tagság javaslata 
alapján elnökségi és felügyelő bizottsági tagokat jelöl, majd a Küldöttközgyűlés hét elnökségi tagot és három felügyelőbizottsági tagot választ 
titkos szavazással. Az elnökségi tagok és a felügyelő bizottsági tagok maguk közül választanak elnököt! Az Egyesület további jó működése érde-
kében az a cél, hogy olyan tisztségviselőket válasszunk, akik példaként is állhatnak a tagság és a tenyésztő társadalom előtt emberi tulajdonságaik 
és tenyésztői munkájuk alapján, továbbá vállalják, hogy részt tudnak venni a testületek ülésein, az Egyesület rendezvényein.

Ahogy a honlapunkon megjelent tájékoztatónkban írtuk, a Covid-19 járvány miatt az új választásig a jelenlegi elnökség és felügyelő bizottság 
mandátuma érvényben marad.

„Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
30.§-a alapján a bíróság a szervezetet akkor sújthatja pénzbírsággal, ha a beszámoló közzétételi kötelezettségét egy éven belül nem pótolja.”

TISZTELT OLVASÓ!
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A 2019. január 14-én Gánton megtartott 
elnökségi ülés összehívta a 2019. évi re-
gionális közgyűléseket. A meghívókat a 
tizenöt napos határidőben kiküldtük tag-
jainknak. A regionális közgyűléseket a 
levezető elnök nyitotta meg. Ezt követően 
az ügyvezető igazgató tartott beszámolót 
a 2018-as év eseményeiről. Őt dr. Húth 
Balázs tenyésztés- és marketingvezető 
előadása követte „A magyartarka tenyész-
tés aktuális helyzete, jövőkép” címmel.   
A harmadik napirendi pontban tagjaink 
beszéltek a tenyészetükről, gondjaikról, 
véleményt mondtak az Egyesület munká-
járól. Kovács-Mesterházy Zoltán tenyész-
tésvezető kollégám külön cikkben foglalta 
össze a regionális résztaggyűlésen elhang-
zottakat.

2019. december 31-i taglétszámunk 
1.317 tag 29.253 tehénlétszámmal. A tag-
létszám és a tehénlétszám az előző évhez 
képest kicsit csökkent összességében, de 
két régióban – a IV. és a VII. régióban - a 
tehénlétszám kismértékben növekedett!

I. régió: Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és 
Nógrád megye, a taglétszám 186, a régió-
hoz tartozó tehénlétszám 3333 tehén.  II. 
régió: Veszprém, Komárom-Esztergom, 
Győr-Moson-Sopron, Fejér és Vas me-
gye, a taglétszám 195, a régióhoz tartozó 
tehénlétszám 7001 tehén. Tehénlétszámát 
tekintve a legnagyobb régiónk! III. régió: 
Zala, Somogy, Tolna és Baranya megye, a 
taglétszám 146, a régióhoz tartozó tehén-
létszám 3272 tehén. IV. régió: Bács-Kiskun 
megye, a taglétszám 362, a régióhoz tarto-
zó tehénlétszám 5749 tehén. Taglétszámát 
tekintve a legnagyobb régiónk! V. régió: 
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a 
taglétszám 93, a régióhoz tartozó tehénlét-
szám 1811 tehén. VI. régió Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a taglét-
szám 204, a régióhoz tartozó tehénlétszám 
5947 tehén. VII. régió: Békés és Csongrád 
megye, a taglétszám 128, a régióhoz tarto-
zó tehénlétszám 2140 tehén.

Egyesületünk elnöksége 2019-ben 6 
ülést tartott, és az egyesületi munka szer-

vezése érdekében 68 határozatot hozott. 
Az elnökségi üléseken megtárgyalt főbb 
napirendek a következők voltak: Minden 
elnökségi ülés az előző elnökségi ülésen 
hozott határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentéssel kezdődik, és minden alkalom-
mal áttekintjük az Egyesület pénzügyi 
helyzetét. Az Alapszabály a kilépők és be-
lépők elfogadását az elnökség döntésére 
bízza, így ezzel is mind a hat ülésen fog-
lalkoztunk. Napirendi pontként tárgyal-
tuk a nemzetközi kapcsolatokról szóló 
beszámoló, a Magyartarka Tenyésztés Kft. 
működéséről szóló jelentést, a Genetik 
Plusz Kft. és a HOMAKO-ÁT. Kft. műkö-
dését. A Résztaggyűlések és a Küldöttköz-
gyűlés összehívásával foglalkozott az el-
nökség. Szerződés kötöttünk a Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) 
tenyészérték becslő német szervezettel 
a genomikai tenyészérték becslésről. Az 
Állattenyésztési Törvényhez kapcsolódó 
rendeletek – Kormány rendelet, Miniszteri 
rendelet – megbeszélése is napirendi pont 
volt. Tárgyaltuk a Tenyésztési program vég-
rehajtását és az ÍTV indítások, támogatá-
sok ügyét. Régi szokásunknak megfelelően 
az elnökségi üléseket minden alkalommal 
más helyszínen tartottuk.  A helyszínek a 
következők voltak: 2019. január 14. Gánt, 
2019. február 12. Bonyhád, 2019. április 
24. Derecske, 2019. június 26. Öregcser-
tő (szakbizottsági és felügyelő bizottsági 
ülés is) 2019. november 11. Tevel, 2019. 
december 05. Bánk, (szakbizottsági és 
felügyelő bizottsági ülés is). A Felügyelő 
Bizottság elnöke minden elnökségi ülé-
sen jelen van. Az elmúlt évben kétszer 
ülésezett a szakbizottság, június 26-án és 
december 05-én az elnökségi ülés előtt a 
tavaszi és őszi tenyészértékbecslés ered-
ményeit tárgyalta, valamint javaslatot tett 
a forgalmazható tenyészbika körre.

Küldöttközgyűlésünket 2019. május 21-
én, Bonyhádon tartottuk. Itt tárgyaltuk és 
fogadtuk el a HOMAKO Át. Kft. átalakí-
tásáról szóló tervezetet azzal, ha a 2019-es 
évben a HOMAKO Át. Kft. megszűntetése 

napirendre kerül, az elnökség dönthet ez 
ügyben. A Kft. továbbra is él és működik, 
nem olvadt be az Át. Kft-be. Tagi kötele-
zettség elmulasztása miatt, a Küldöttköz-
gyűlés 44 tag tagi jogviszonyát monda fel.

Egyesületünk tehénlétszámmal rendel-
kező taglétszáma 2019. december 31-én 
1.198 tag. Tagjaink tulajdonában 29.253 
tehén található, melynek több mint fele 
(57%) húshasznosítású, kevesebb mint 
fele (43%) kettőshasznosítású állomány-
ban termel. Az aktív populáció sajnos 
nagyon kicsi, de úgy tűnik, a veszélyezte-
tett fajta kapcsán megjelent rendelet ezt a 
nagyon alacsony létszámot egy bizonyos 
szintig növelni tudta. A kettőshasznosí-
tású „A” módszerrel termelés-ellenőrzött 
tehénlétszám 4.653 (60 tenyészetben, 43 
tartási helyen), míg a húshasznosítású 
termelés-ellenőrzött tehénlétszám 5.996 
(70 tenyészetben, 51 tartási helyen). Így a 
termelés-ellenőrzött tehénlétszám összes-
ségében továbbra is 10.000 fölött van!

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, egyetemi 
oktatók, szakemberek, akik az Egyesület 
fejlesztési munkáját segítik. Tisztségviselő-
ink is tehénlétszám nélküli tagjai az Egye-
sületnek.

Kiemelt pártoló tagjaink 2019-ben:
 » Bonyhád, Magyartarka Tenyésztés Kft.
 » Bugyi, Hunland-Trade Kft.
 » Budapest, Bauker Hungaria Kft.
 » Budapest, Venia 2000 Bt.
 » Dabas, Animal Hygiene Kft.
 » Gödöllő, Állattenyésztési Teljesít-

ményvizsgáló Kft.
 » Grieskirchen, Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH.
 » Jászjákóhalma, Hygilux Kft. (időköz-

ben megszüntette tagsági viszonyát)
 » Kapuvár, Vital-Feed Kft.
 » Székesfehérvár, Alpha-Vet Kft.  

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 
2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRŐL

Dr. Füller Imre  
ügyvezető igazgató, MTE
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Pártoló tagjaink 2019-ben:
 » Aparhant, DJV Agrárfarm Kft.
 » Budapest, Agrár Security Senit Kft.
 » Budapest, Agro-Legato Kft.
 » Budapest, Intervet Hungária Kft.
 » Budapest, M.A.H. Food Controll Kft.
 » Csém, Sano Magyarország Kft.
 » Debrecen, Bihari-Gén Centrum Kft.
 » Kaposvár, Argosz-Feed Zrt.
 » Karcag, Cargill Takarmány Zrt.
 » Pápa, VNV Hűtés- és Fejéstechnika Kft.
 » Szeged, Déli-Farm Kft.
 » Székesfehérvár, Bentley Magyarország 

Kft.
 » Úrhida, Gravetti Kft.

A kettőshasznosítású termelés-ellen-
őrzött magyartarka állomány 2018. évi 
laktációs áltagtermelése 6.798 kg tej 266 
kg tejzsír %-kal (3,92%), 241 kg tejfehérje 
%-kal (3,54%). Már három olyan tenyé-
szetünk van, amelyben a laktációs átlag-
termelés 8000 kg felett van!

A húshasznosítású tenyészetek 2019. 
évi induló tehénállományra vonatkozta-
tott szaporulati mutatója átlagosan 69,2% 
volt, ez az előző évinél valamelyest jobb, 
de még mindig nagyon alacsony, ha a leg-
jobb tenyészetet nézzük, akkor minden-
képpen alacsony ez a százalék! A legjobb 
tenyészet – Mikó-Baráth Máté, Zalahás-
hágy – 100 %-ot ért el. Gratulálunk a szép 
eredményhez!

A 205 napra korrigált választási súly 
az elmúlt évben bikáknál 258 kg, míg 
üszőknél 246 kg volt. A legjobb tenyészet 
Gégény Tünde fehérgyarmati tenyészete, 
eredménye bikánál 356 kg, üszőnél 321 
kg volt. A borjak nem járnak ki a legelő-
re és a borjúóvodában kiegészítő abrakot 
kapnak. Gratulálunk a szép eredményhez!

2019-ben is elvégeztük a bikanevelő 
tehenek bírálatát és célpárosítását. A 22 
tenyészbika-előállító tenyészetben csak a 
legjobb teheneket válogatta ki és párosítot-
ta a bizottság. Kettőshasznosítású állomá-
nyokban 14 tenyészetben, 210 tehén lett 
mesterséges termékenyítésre alkalmas te-
nyészbikát előállító bikanevelő tehén, míg 
természetes fedeztetésre alkalmas tenyész-
bika előállítására 68 tehenet választott a 
bizottság. A tehenek átlag TTI-je 134 volt, 
az átlagos maximális laktációs tejterme-
lés 8.914 kg, 4,18 zsír % és 3,56 fehérje % 
mellett. Húshasznosítású állományokban 

8 tenyészetben, 161 tehén lett mestersé-
ges termékenyítésre alkalmas tenyészbikát 
előállító bikanevelő tehén, míg természetes 
fedeztetésre alkalmas tenyészbika előállítá-
sára 138 tehenet választott a bizottság.

2019. évi kettőshasznosítású tenyészbika-
előállító tenyészetek:

1. Bonyhád, Pannónia-Állattenyésztő 
Kft.

2. Dunaharaszti, Ficsor Árpád
3. Dunafalva, Dunafalvai Mg. Kft.
4. Ják, Ráczné Gyalog Stefánia
5. Ják, Rácz Dániel
6. Hajdúböszörmény, Hajdúböször-

ményi Béke Mg. Kft.
7. Kaposvár, Kaposvár Egyetem
8. Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági 

Szövetkezet 
9. Máriakálnok, Rongits Ferenc 

családi gazdasága
10. Öregcsertő, Hérkány Kft.
11. Sárrétudvari, Servet 2000. Kft.
12. Szentkirály, Béni Farm Kft.
13. Tevel, Teveli Mezőgazdasági Zrt.
14. Vép, Húshasznú Bt.

2019. évi húshasznosítású tenyészbika-elő-
állító tenyészetek:

15. Derecske, Petőfi Mezőgazdasági 
Kft.

16. Nagyvenyim, Simon Kertész Kft.
17. Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági 

Szövetkezet
18. Nyőgér, Gründl Franz Helmut 
19. Őriszentpéter, Őrségi Nemzeti 

Park Igazgatóság
20. Vasvár, Csörnöc menti Mg. Szö-

vetkezet
21. Vép, Húshasznú Bt.
22. Vép, Hegyhát Mg.-i Szövetkezet

A megszületett tenyészbika-jelölteket 
a jáki központi sajátteljesítmény vizsgáló 
(KSTV) állomásra szállítottuk. 2019-ben 
36 tenyészbikajelölt zárt KSTV-t, átlagos 
életnapi testtömeg-gyarapodásuk 1467 g/
nap volt, a legjobb bika 2550 g/napot pro-
dukált a KSTV alatt, melynek időtartama 
120 nap. A beszállított tenyészbika-jelöl-
tek közül a bizottság 13 tenyészbikának 
adott mesterséges termékenyítésre alkal-
mas minősítést. A 13 tenyészbika KSTV 
alatti átlagos testtömeg-gyarapodása 1815 
g/nap volt, a legjobb tenyészbika 2550 g/
napi testtömeg-gyarapodást teljesített.   
A központi sajátteljesítmény vizsgálat 25 
évvel ezelőtt 1995-ben indult el először 
az OMT Rt. szombathelyi állomásán 17 
bikával. Ezeket még – javaslatunkra – az 
OMT Rt. vásárolta fel. Később a szombat-
helyi állomás bezárása után a KST Gö-
döllőre került az OMT Rt. központjába. 
2003-tól – 2003 augusztus 8. - pedig már 
egyesületünk vásárolta meg a célpárosí-
tásból született bikaborjakat és indította 
a KSTV-t.

2019. évben a termelés-ellenőrzés alatt 
álló kettőshasznosítású tenyészetekben 
két alkalommal indítottunk ivadékvizs-
gálatot 3-3 tenyészbikával, míg a hús-
hasznosítású tenyészetekben tavasszal, 
egy alkalommal indult ÍTV, 3 tenyészbi-
kával.

2019/I (tavaszi) kettőshasznosítású:
31791 Kocséri Sárkány Evergreen
32502 Vértesfarm Soma Irgó
32503 Jáki Simon Sipan
húshasznosítású:
32504 Bénifarm Sándor Ilárium
32635 Őrségi Sakál Tombó
32926 Vasvári Salamon Krisztofer

Tenyészet tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje % 

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.,  
Hajdúböszörmény

8.401 317 3,77 293 3,48

Teveli Mg. Zrt., Tevel 8.153 308,5 3,78 280,8 3,44

Pannónia-Állattenyésztő Kft., Bonyhád 8.005 318,1 3,97 287,3 3,59

Kaposvári Egyetem
Tan- és Kísérleti Üzem, Kaposvár

7.785 283,9 3,65 268,4 3,45

Húshasznú Bt., Vép 7.503 303,4 4,04 280,5 3,74

1. táblázat | A TOP 5 tenyészet laktációs eredménye, 2019.

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRŐL
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2019/II (őszi) kettőshasznosítású:
 31792 Bonyhádi Sámson Evergreen
32504 Bénifarm Sándor Ilárium
32938 Máriakálnoki Sámán Isai

Természetes fedeztetésre 108 tenyész-
bika kapott engedélyt, melyek nagyobb 
hányada az üzemi sajátteljesítmény-vizs-
gálatokon zárt, illetve került elbírálásra.

A törzskönyvezett tenyészállataink szá-
mának növekedése is azt bizonyítja, hogy 
köszönhetően az állami támogatásoknak, 
pályázati lehetőségeknek, a fajta minősé-
gében fejlődik.

A 2. táblázat a törzskönyvezett magyar-
tarka egyedek számát mutatja 2010-2018. 
között (fő- vagy melléktörzskönyvbe so-
rolt, 10-15 konstrukciós kódú, adott idő-
pontban élő magyartarka egyedek).

A jáki magyartarka telepen működik az 
európai uniós számmal is rendelkező be-
jegyzett spermatároló központ, melynek 
felülvizsgálatát 2019-ben is elvégezték 
a hatóságok. Ezen a telepen tároljuk az 
Egyesület tulajdonát képező magyartar-
ka termékenyítő anyagot, itt működik a 
KSTV állomás, és itt őrizzük a váromá-
nyos magyartarka bikák egy részét is. Ez 
év áprilisára már csak a KSTV-ben lévő 
tenyészbikák maradnak Jákon, a váro-
mányos tenyészbikák a Génbank-Semex 
Magyarország Kft. telephelyére kerülnek 
Mezőhegyesre. Az egyesületi tagok tulaj-
donában 2019. 12. 31-i leltár alkalmával 
korcsoportonként a következő tenyészbi-
kák voltak:

 » Növendék tenyészbika: 26 (Ják, KSTV 
állomás)

 » Tenyészbika: 44 (Tenyészbika-őrző 
telep Ják, és Génbank-Semex Ma-
gyarország Kft., Mezőhegyes - terme-
lés alatt állók)

Az egyesületi tagok tulajdonában lévő 
magyartarka bikasperma készlet 2019. 12. 
31-én:
STK, Ják: 430.263 adag
Genetik Plusz Kft.,   
Marosvásárhely: 7.237 adag
Génbank Kft., 
Mezőhegyes: 40.817 adag
Összesen:  478.317 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 tej kg, a 
tejzsír kg és a tejfehérje kg esetében.

Marketing-tevékenységünkben egyik 
leg fontosabb szerepe az újságunknak van. 
2019-ben adtuk ki 19. alkalommal lapun-
kat. Az elmúlt évben is 4 alkalommal je-
lent meg, juttattuk el tagjainkhoz. A visz-
szaérkező vélemények alapján úgy tűnik, 
sikerült egy, a tagjaink igényeit kielégítő, 
színvonalas lapot szerkesztenünk. Másik 
fontos marketingeszközünk a honlapunk 
(www.magyartarka.hu), melyen igyek-
szünk minden fontos eseményt megjele-
níteni. Itt megtalálhatók a tagjainkat érin-
tő fontosabb rendeletek, jogszabályok, a 
tenyészbika teljesítményösszesítő is, me-
lyet nyomtatott formában már nem ad-
tunk ki. A magyartarka húsforgalmazók 
elérhetőségét is megtekinthetik a honla-
pon. A tenyészbika-katalógus és az újság 
eddigi számai is elérhetők itt. Továbbra is 
népszerű az adás-vétel rovat, ahol tagja-
ink önállóan hirdethetnek. Sok látogatója 
van honlapunknak, nemcsak Magyaror-
szágról, hanem külföldről is.

2019. éviben megkötöttük a tenyész-
érték becsléssel kapcsolatos szerződése-
inket Bayerische Landesanstalt für Land-
wirtschaft (LfL) tenyészérték becslő 
német szervezettel, amit az elnökségi ülé-
sek kapcsán már említettem. A genomikai 

tenyészérték becslés rendszerében Auszt-
ria, Németország, Csehország, és Magyar-
ország adatai szerepelnek. Ezen rendsze-
rek működtetése nagy anyagi teher lenne 
az egyesület számára, ezért az agrártárca 
felajánlotta segítségét, ami még sajnos 
nem érkezett meg, de reménykedünk, 
hogy előbb utóbb megkapjuk és indulhat 
a művelet!

Az elmúlt évben öt kiállításon vettünk 
részt:

 » Agraria Kiállítás Kolozsvár,  
2019. 04. 11-14.

 » XXVI. Alföldi Állattenyésztési és Me-
zőgazda Napok Hódmezővásárhely, 
2019. 05. 9-11.

 » XXVIII. Farmer-Expo Debrecen, 2019. 
08. 15-18.

 » XIII. Kaposvári Állattenyésztési  Napok 
Kaposvár, 2019. 09. 13-15.

 » 79. OMÉK Budapest,  
2019. 09. 26-29.

Mindegyik kiállításon standdal és 
show-bírálattal jelentünk meg - kivéve 
az OMÉK-ot, itt fajtabemutatót tartot-
tunk - tagjaink kiválóan felkészített te-
nyészállatokat mutattak be. Köszönjük 
tagjaink aktív közreműködését a kiállí-
tásokon, köszönjük, hogy szépen felké-
szített egyedeket mutatnak be! Örömmel 
tölt el bennünket, hogy egyre több ta-
gunk jelenik meg a kiállításon, mutatja be 

év hímivarú nőivarú összesen

2010. 01. 01. 327 38 639 38 966

2011. 01. 01. 353 40 720 41 073

2012. 01. 01. 395 42 494 42 889

2013. 01. 01. 448 49 034 49 482

2014. 01. 01. 485 54 489 54 974

2015. 01. 01. 524 59 871 60 395

2016. 01. 01. 557 65 021 65 578

2017. 01. 01. 600 69 330 69 930

2018. 01. 01. 630 70 308 70 938

2019. 01. 01. 658 72.105 72.763

2. táblázat | A törzskönyvezett magyartarka egyedek száma 2010-2018. között
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tenyészállatait!   Úgy gondoljuk, hogy az 
aktív populációba tartozó tenyészeteknek 
meg kell mutatniuk magukat a kiállításo-
kon, gondolunk itt azokra a tenyésztőink-
re, akik még nem vettek részt bemutatón!

Nemzetközi fórumokon az Egyesület 
képviseli a magyartarka fajtát. 2019. szept-
ember 06-án Ausztriában, Riedben volt a 
Európai Hegyi Tarka Tenyésztők Szövet-
sége Kongresszusa és elnökségi ülése, va-
lamint a világszövetség vezetőségi ülése is.

Az Egyesület önállóan vagy társszerve-
zőként több szakmai rendezvényt szerve-
zett, amelyekre tagjainkat is meghívtuk.

Szakmai rendezvényeink 2019-ben:
 » Szakmai Nap, Dunaharaszti,  

2019. június 20.
 » XIX. Tarka Marhafesztivál Bonyhád, 

2019. 08. 9-10. XVII. Tarka Fotópá-
lyázat

 » Húsmarha-tenyésztési tanácskozás, 
Keszthely, 2019. 10. 17.

 » IX. Tejágazati Konferencia, Gárdony, 
2019. 11. 14.

Újságunkban ezekről az eseményekről 
részletesen tájékoztattuk olvasóinkat.

A 2020. évre is sok feladatot tűztünk ki 
magunk elé, melyek megvalósítása tagja-
ink nélkül lehetetlen!

2020. évi feladataink:
 » Kapcsolattartás tagjainkkal.
 » Tenyésztőszervezeti felülvizsgálati 

szemlék.
 » Bikanevelő tehenek bírálata, párosí-

tása.
 » KSTV zárások (három indítás és 

zárás).
 » Származási igazolások kiadása.
 » 2020. évi ITV indítás tavasszal és 

ősszel (kettős és hús).
 » Termelésellenőrzött tehénlétszám 

növelése.
 » Genomikai tenyészérték becslés elin-

dul, minta gyűjtések.
 » Hús ITV folytatása,
 » 2020. évi pályázatok elkészítése.
 » Kiállításokon való részvétel, (Kolozs-

vár, 2020. 04. 2-5. a kialakult helyzet 

miatt elmarad; Hódmezővásárhely, 
2020. 05. 7-9. a kialakult helyzet miatt 
elmarad; Debrecen, 2020. 08. 18-21.; 
Kaposvár, 2019. 09. 11-13.;)

 » Szakmai rendezvények, Dunaszeg, 
Gulyahajtás 2020. április 25. a kiala-
kult helyzet miatt elmarad; Szakmai 
Nap, 2020. június ...; XX. Tarka Mar-
hafesztivál Bonyhád, 2020. augusztus 
7-8.

 » „A magyartarka” újság XX. évf. 1., 2., 
3., 4. szám.

 » Tenyészbika előállítás.
 » A magyartarka termékenyítő anyag 

értékesítésének segítése.

Az Egyesület elmúlt időszaka alatt igye-
keztünk tagjaink érdekeit szolgálni, re-
méljük, ez sikerült is! 

A tisztségviselők, Elnökség, Felügyelő 
Bizottság és Szakbizottság az egyesületi 
tagokért, a magyartarka-tenyésztésért, a 
fajta jobbá tételéért dolgozik. Ezt bizo-
nyítják azok a számok, amelyeket a beszá-
molóban olvashatnak!

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRŐL
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TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK

Kovács-Mesterházy Zoltán
tenyésztésvezető, MTE

TEJTERMELÉSI EREDMÉNYEK

Ahogy a Regionális Résztaggyűléseken 
ígértük, a tavaszi lapszámban közzétesz-
szük az akkor még nem ismert 2019. évi 
laktációs eredmények főbb adatait.

Tenyészeteink összesített laktációs 
eredményeit az 1. táblázat tartalmazza. 
Nagy változás az előző évi adatokhoz 
képest nem tapasztalható. Átböngész-
ve az egyes tenyészetek eredményeit, azt 
tapasztalhatjuk, hogy néhány tenyészet 
tudta növelni termelését, néhány esetében 
azonban csökkenés volt tapasztalható. Ha 
megnézzük, hogy ennek mi az oka, ak-
kor elsősorban takarmányozási eredetű 
problémákat tudunk megnevezni (takar-
mányváltás) és volt, ahol technológiavál-
tás (új fejőház, robotfejő beüzemelése) 
volt a csökkenés oka. Így volt ez a leg-
jobb tenyészetek esetében is (2. táblázat).    
Az azonban örvendetes, hogy az öt leg-
jobb tenyészetben az átlagos két ellés közti 
időtartam 400 nap alatti volt, s növekedett 
azon tenyészetek száma, akik az országos 
átlag felett termelnek (12 tenyészet)!

A 3. táblázatból látható, hogy a 100 te-
hénlétszám alatti tenyészetek is képesek 
a magas tejtermelésre, ebben az esetben 
köztük jelentős különbség nincs. Az nyil-
vánvaló, hogy egy nagyobb gazdaságnak 
nagyobb a gazdasági mozgástere is (tech-
nológiai, technikai előny), de jó technoló-
gia-választással, szakszerű takarmányo-
zással ez a hátrány csökkenthető.

TAVASZI IVADÉKVIZSGÁLAT

Tavasszal három tenyészbikát (32939 
Vértesfarm Somló Sipan, 33362 Bonyhá-
di Totya Humpert és 33363 Dunaharaszti 
Titán Ibhár) indítottunk a kettős (fejt) te-
nyészetekben.

Somló a Vértes család tenyészetében 
született 2017 szeptemberében, apja a 
svájci Sipan, aki tőgyalakulás és lábszer-

kezet javítása miatt lett felhasználva a ne-
mesítő munkában. Anyja a 8. laktációjá-
ban teljesítette a maximumot, ekkor 9235 
kg tejet termelt 305 nap alatt. Anyai nagy-
apja az a 16700 Jáki Zsonglőr Samurai, aki 
126-os tej-tenyészértékével még mindig 
a top 100-as lista előkelő 17. helyén áll. 
Somló a KSTV alatt 1692 g-os napi testtö-
meg-gyarapodást teljesített, minősítéskor 
lábára 8-as pontot kapott. Somlótól kon-
szolidált tejtermelés, jó tőgyalakulás és 
kiváló lábszerkezet örökítését várjuk.

Totya apja a német tenyésztésű Hum-
pert, aki igazi kettős bika: magas tejter-
melés örökítése mellett jó húsformákkal, 
nagy rámával rendelkezik, emellett tőgy-
alakulás szempontjából is javító hatású. 
Humpert anyja a második laktációban 
9813 kg tejet termelt 4,21%-os zsírtarta-
lom mellett. Azonban Totya anyja sem 
maradt el a termelésben, hisz a harma-
dik laktációban 10 782 kg tejet termelt 
4,14% zsírtartalom mellett. Anyai nagy-
apja szintén legendás magyartarka bika 
(19227 Kocséri Dülő Romel), aki még ma 
is a top-lista 7.(!) helyén áll 130-as TTI 
értékével. Totyától – akit a bonyhádi Pan-
nónia Állattenyésztő Kft. tenyésztett –, 
egyaránt várjuk a magas tejtermelés, a jó 
húsformák és a kiváló tőgyalakulás örökí-
tését. KSTV alatti napi testtömeg-gyara-

podása 1567 g volt, s a lábára a maximális 
9 pontszámot kapta.

Titán Ficsor Árpád dunaharaszti tenyé-
szetéből került ki, aki évek óta prémium 
minőségű érlelt sajtokat állít elő, s ehhez 
igazítja takarmányozási technológiáját is. 
Titán apja 22977 Bonyhádi Ibhár Import, 
aki magas TTI-vel (124), nagyon jó nö-
vekedési erély tenyészértékkel rendelke-
zik. Anyja legmagasabb tejtermelését a 6. 
laktációban teljesítette (10 616 kg) 4%-os 
zsírtartalom mellett. Titán anyja és apja 
egyaránt átlag feletti rámával rendelkezik, 
ezt szeretnénk utódaiban is látni. Titántól 
elsősorban a beltartalom, a tőgyalakulás 
és a lábszerkezet javítását várjuk.

Húsos tenyészetekben négy tenyészbika 
indult el ivadékvizsgálatban (33328 De-
recskei Turull Lackó, 33329 Vasvári Tökös 
Jókora, 33350 Vasvári Telivér Mathew, 
34001 Őrségi Táltos Hancock).

Turull egy régi magyartarka húsos vonal 
utódjaként jött a világra a Derecske Pető-
fi Mg. Kft. tenyészetében. Apja az a Jáki 
Lackó Pöttyös, aki kifejezetten a Jobbágy 
vonal fenntartása érdekében lett „létre-
hozva” (az anyját ezért párosították), s 
nagyon jó hús-tenyészértékkel (120) ren-
delkezik. Anyja 10 tenyészév alatt 8 borjat 
ellett, borjai átlagos 205 napra korrigált 
választási testtömege 265 kg. Turull 205 

Év Teljesített 
laktáció KEKI (nap)1

Laktációs 
tejtermelés 

(kg)
Tejzsír % Tejfehérje %

Legjobb 
tenyészet 

átlaga (kg)
2014 2,7 410 6061 4,02 3,50 7565

2015 2,6 409 6329 3,98 3,48 7563

2016 2,8 408 6401 3,97 3,50 8049

2017 2,8 419 6467 3,99 3,56 8086

2018 2,7 405 6798 3,92 3,50 8401

2019 2,7 406 6805 3,92 3,56 8627

1: két ellés közti idő

1. táblázat | Magyartarka tenyészetek átlagos laktációs termelési eredményei (2014-2019.) (forrás: NÉBIH)
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napra korrigált választási testtömege 296 
kg volt, a KSTV alatti testtömeg-gyarapo-
dása 1675 g/nap; rámára, lábszerkezetre 
egyaránt 8-8 pontot kapott.

Az idei húsos ITV-ben két vasvári bika 
is elindul, a Csörnöcmenti Szövetkezet te-
nyészetéből került ki mindkettő.

Tökös szintén magyar tenyésztésű bika 
ivadéka (Kocséri Jókora Garth), akinek a 
hús-tenyészértéke és a növekedési erély 
tenyészértéke egyaránt imponáló, 111. 
Tökös a magyar, a német és a kanadai hú-
sos hegyi tarka vonalak kombinálásának 
eredménye. Anyja még termelő egyed, 
nagyon jó borjúnevelő képességgel. Tökös 
205 napra korrigált választási testtömege 
311 kg volt, a KSTV alatti testtömeg-gya-
rapodása 1717 g/nap; izmoltságra, láb-
szerkezetre egyaránt 8-8 pontot kapott.

Telivér a húsos magyartarka közeg-
ben mára legendássá vált Mathew fia. 
Mathewnak igen jól izmolt és nagy testtö-
meg-gyarapodásra képes ivadékai vannak, 

ebbe a sorba szépen illeszkedik Telivér is. 
Anyja szintén még termelő egyed, nagyon 
jó borjúnevelő képességgel. Telivér 205 
napra korrigált választási testtömege 298 
kg volt, a KSTV alatti testtömeg-gyarapo-
dása 2025 g/nap; izmoltságra a legmaga-
sabb (9) pontszámot kapta.

A húsos bikák sorát az Őrségi Nemzeti 
Park Igazgatóság által tenyésztett Táltos zár-
ja. Apja, Hancock dán nemesítő bika, nagy 
rámával és kimagasló izmoltsággal. Anyja jó 
borjúnevelő képességgel rendelkezik (bor-
jainak 205 napra korrigált választási testtö-
mege 271 kg), s emellett átlag feletti rámával 
(ami nem csoda, hisz Derecskei Frédi Alfa 
lánya). Telivér a KSTV alatti testtömeg-gya-
rapodási csúcstartó 2550 g/nap eredmény-
nyel; rámára, izmoltságra egyaránt 8-8, láb-
szerkezetre 9 pontot kapott.

Reméljük, hogy a most bemutatott te-
nyészbikákat néhány év múlva már az 
utódok minél jobb termelése kapcsán 
emlegetjük!

KÖZPONTI SAJÁTTELJESÍTMÉNY VIZSGÁLAT
(KSTV) – JÁK, 2020

Egyesületünk évente 3 KSTV-t végez Já-
kon, a magyartarka központi telepen, 
indításonként 12-14 egyeddel. Az idei 
első zárás 2020. január 18-án volt, 10 
egyed vett részt az STV-ben, 9 kettős és 
1 húshasznú bika, ebből 3 kettős bika ka-
pott mesterséges besorolású minősítést.  
Az összefoglaló eredményeket a 4. táblá-
zat tartalmazza.

A 4. táblázatból is látszik, hogy a janu-
ári minősítésen 3 kettős tenyészbikajelölt 
kapott mesterséges termékenyítésre alkal-
mas minősítést. A tenyészbikák kiválasz-
tásakor a sok nagyszerű ős eredményein 
és tenyészértékein keresztül azt kerestük, 
hogy a lehető legjobb tőgyalakulást és láb-
szerkezetet örökítő bikákat válogassuk ki 
(a magas tejtermelés adott volt minden-
hol). 
35075 Jáki ULTIMO 
(Irgó Weinold x Kamikáze Dülő)
Felmenői magas tőgypontszámokkal s 
emellett nagy rámával rendelkeznek, és jó 
lábszerkezetet örökítettek. Ultimo kima-
gasló STV alatti testtömeg-gyarapodást 
ért el (2008 g/nap).
35076 Máriakálnoki UNIKUM 
(Minnesota x Dülő Romel)
Ebben az esetben elsősorban a nagytejes 
irányzatot szeretnénk vele kiszolgálni, s 
eközben javítani a tőgyalakulást is. KSTV 
alatti tömeg-gyarapodása: 1725 g/nap.
35077 Teveli UNOKA 
(Járás Imposium x Göcsej Herich)
Magas tejtermelés (anyja 11 765 kg tejet 
termelt a 6. laktációban) + jó funkcioná-
lis tulajdonságok az ősöknél. KSTV alatti 
testtömeg-gyarapodása is imponáló: 1917 
g/nap.

HÚSOS TENYÉSZETEINK EREDMÉNYEI

Ha egykori gyakorló állattenyésztő szem-
mel nézek az 5. táblázat eredményeire, 
akkor vegyes érzelmeim vannak: egyrészt 
elkeserítő az induló tehénlétszámra jutó 
szaporulat aránya, másrészt a választási 
adatok és azok tendenciája okot adhatnak 
a bizakodásra. Kitalálhatunk mindenféle 
mentséget az igen alacsony szaporulati mu-

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK

Tenyészet lakt. átl. KEKI 
(nap)1

Laktációs tejtermelés 
(kg) t.zsír % t.feh. %

2018 2019

Hajdúböszörményi Béke Mg.-i Kft., 
Hajdúböszörmény

2,2 380 8401 8627 3,73 3,40

Teveli Mg-i Zrt., Tevel 2,4 392 8153 8273 3,81 3,46

Pannónia Állattenyésztő Kft., Bonyhád 2,4 397 8005 7637 3,72 3,62

Róka Istvánné, Tiszavasvári 3,0 392 7068 7398 3,88 3,58

Húshasznú Szarvasmarhateny. Bt., 
Egyházasrádóc

3,2 399 7503 7331 4,17 3,76

1: két ellés közti idő

2. táblázat | Top 5 magyartarka tenyészet átlagos laktációs termelési eredményei (100 tehén feletti állomány) (forrás: NÉBIH)

Tenyészet lakt. átl. KEKI 
(nap)1

Laktációs tejtermelés 
(kg) t.zsír % t.feh. %

2018 2019

Gyalogh Balázs, Kemenesmagasi 2,4 410 7473 3,81 3,51

Martinek Imre, Hajdúnánás 2,4 396 7410 3,73 3,47

Kaposvári Egyetem, Kaposvár 2,1 446 7785 7275 4,29 3,52

Gyalogh Mátyás, Kemenesmagasi 2,0 361 7062 3,58 3,71

Gyalogh-Páli Annamária,  
Kemenesmagasi

2,8 420 7364 6862 3,57 3,53

1: két ellés közti idő

3. táblázat | Top 5 magyartarka tenyészet átlagos laktációs termelési eredményei (100 tehén alatti állomány) (forrás: NÉBIH)
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tató mentegetésére („a támogatások miatt 
elnézőbbek vagyunk a tehenekkel, van elég 
legelő, meg így több üszőt tudunk bevinni a 
támogatásba… és így tovább…”), azt azon-
ban szigorúan le kell fektetni, hogy 80-8% 
alatti borjúszaporulat csak a veszteséget 
fogja termelni, ha nem lesz ilyen szintű tá-
mogatás. Nem késő még a szemléletváltás!

A gyenge szaporulati mutatók alapvető 
oka, hogy nem figyelünk eléggé az állo-
mányunk szaporodásbiológiai állapotára, 
hiányosságaira. Hajlamosak vagyunk min-
dent a tenyészbika „nyakába varrni”. Majd 
a bika befedez mindent. Ez a hozzáállás 
eredményez ilyen gyenge eredményeket. 
Ha rendszeresen kontrolláljuk teheneink 
ivarzását, akkor még időben tudjuk észlel-
ni a bajt (a sok visszaivarzást) és közbe tu-
dunk avatkozni (energia-kiegészítés, jobb 
legelő, bika-fertilitás). Ne áltassuk magun-
kat, ez nem az anyagiakon múlik!

A választási adatok jó közepesek, de 
benne van a fajtában (és a tartókban is) 
a nagyobb választási testtömeg elérése, 

Hasznosítási 
irány Létszám

testtömeg-gyarapodás (g/nap) Minősítés

STV alatti Életnapra jutó Mesterséges Term. fedezt.

kettős 9 1731 1441 3 6

húshasznú 1 1608 1584 - 1

összesen 10 1719 1455 3 7

4. táblázat | A 2020. 01. 18.  záráskor minősült tenyészbikák összesített KSTV eredményei (forrás: MTE adatbázis, 2020.)

Évjárat Induló tehénlétszámra jutó szaporulat 
(%)

205 napra korrigált választási testtömeg (kg)

üsző bika

2014 75,7 237 243

2015 71,2 233 240

2016 72,9 241 249

2017 75,8 236 243

2018 68,8 242 260

2019 69,2 246 258

5. táblázat | Húshasznosítású magyartarka állományok országos átlagadatai (2014-2019.) (forrás: MTE adatbázis, 2020.)

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK

32939 Vértesfarm Somló Sipan
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ehhez  azonban már bizony borjúabrako-
lás szükséges, az elléseket úgy kell idő-
zíteni, hogy a borjak nagy tejigényekor 
legyen bőven jó minőségű fű, és ha szük-
séges, tudjunk póttakarmányozni.

Arra, hogy a fent említettek nem haszon-
talan tevékenységek, legyen bizonyság a  
6. táblázat, melyben azt szeretném szemlél-
tetni, hogy a jobb szaporulati és választási 
eredmények milyen jótékony hatással van-
nak a gazdálkodásunk eredményességére.

Az első változatban (nevezzük így) az 
átlagos magyartarka adatokat vettem ér-
tékelés alá: 69%-os induló tehénlétszámra 
jutó borjúszaporulat, 15%-os borjúkiesés, 
231 kg választási testtömeg (ez megfelel 
a 258 kg-os 205 napra korrigált választási 
testtömegnek, mert általában 6 hónapos 
kor körül szoktunk választani). Itt kaptunk 
egy termelési értéket, amihez majd viszo-
nyítjuk a javuláskor az eredményeket.

A második változatban javítottuk a 
szaporulati mutatót, nem a maximumra, 
hanem egy optimálisan (és sok odafigye-
léssel) elérhető 90%-ra, tehát, azok a tehe-
nek, amelyeket átteleltetünk 90%-ban le is 
ellenek. Más mutatót érintetlenül hagy-
tunk, de így is több mint 3 000 000 Ft a 
termelési érték többletünk. Ez majdnem 
9000 Ft naponta/év, ami kvázi a földön 
hever, csak le kell érte hajolni.

A harmadik változatban a borjúkiesé-
sek számát csökkentettük 5%-ra, ami nem 
egyszerű, de megoldható feladat a borjak 

rendszeres ellenőrzésével, ha kell, itatásá-
val, szoptatásával. Azonban ez nem fel-
tétlenül egész éves tevékenység, hanem a 
borjazási időszakra korlátozódik. Ebben a 
variációban kerestünk az előzőhöz képest 
+ 1 663 200 Ft-ot!

És végezetül, hogy még egy kicsit for-
dítsunk az egészen, ha 20 kg-mal növeljük 
a választási testtömeget, nézzük, milyen 
eredményt kapunk! Szintén igyekeztem 
nem elrugaszkodni a valóságtól, és tel-
jesíthető növekedést írtam a táblázatba.   
Az így kapott eredmény sem rossz, hisz 
újra kerestünk 1 360 000 Ft-ot, s ehhez 
borjúóvoda (egyszeri beruházás), borjú-
abrak és odafigyelés szükségeltetik.

Ha a végeredményt nézzük, akkor az 
nagyon beszédes: 6164 800 Ft! Ez lehet 
mínusz és lehet plusz is, csupán attól függ, 
hogy mennyire tudunk jó termelési muta-
tókat elérni!

A regionális résztaggyűléseken fel-
hívtuk a figyelmet a mesterséges termé-
kenyítés tenyésztési előnyeire. Ugyanis 
a  legjobb bikákat csak így tudjuk az ál-
lományunkon  használni, s minden éven 
új/újabb genetikát tudunk felhasználni  
tenyészetünkben, úgy, hogy az  egyes  te-
heneket párosíthatjuk, javítva hiányos-
ságaikat, s erősítve jó tulajdonságaikat. 
A mellékelt kép ezt hivatott bemutatni: 
„az alma nem esik messze a fájától”.

Mutató 1. változat 2. változat 3. változat 4. változat

Induló tehénlétszám (egyed) 100 100 100 100

Induló tehénlétszámra jutó borjúszaporulat 
(egyed)

69 90 90 90

Borjú kiesési % 15 15 5 5

Választott borjak száma (egyed) 59 76 85 85

Átlagos választási testtömeg (kg/egyed) 231 231 231 251

Piaci ár (Ft/kg) 800 800 800 800

Termelési érték (borjú db x vál.ttkg x érték); (Ft) 10 903 200 14 044 800 15 708 000 17 068 000

6. táblázat 

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK

27755 Vasvári NADAP Tyson

35100 Derecskei UNDOK Nadap

35099 Derecskei URÁNUSZ Nadap
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BEMUTATKOZUNK

Tóth Szabolcs
állattenyésztési ágazatvezető, Csörnöc menti Mezőgazdasági Szövetkezet

A Csörnöc menti Mezőgazdasági Szövet-
kezet az ország nyugati részén található, 
Vas megyében, a Vasi-Hegyhát térségé-
ben, Vasvár település szomszédságában. 
A terület az Alpok nyúlványainak foly-
tatása alkotta domborzat következtében 
részben sík, részben a hegyhátra jellem-
ző, erősen tagolt dombvidék alkotja. Egy 
része a Rábával és a Csörnöc-Herpenyő 
patakkal szomszédos, így gyakran fordul-
nak elő árvizek, melyek károsíthatják a 
mezőgazdasági területeket. A hőmérsék-
leten érezhető az Alpok közelsége, a nyár 
hűvösebb, a tél enyhébb, mint az ország 
többi részében. Dominál az északi szél, 
bár jelentős részét felfogja a domborzat. A 
talaj gyenge-közepes minőségű, gyakran 
nehezen művelhető. Elsősorban öntésta-
laj és barna erdőtalaj alkotja, sok helyen 
kavicsos, alacsony humusztartalommal, 
átlagosan 11 aranykorona értékkel. A 
domborzati viszonyokból adódóan sok a 
kedvezőtlen alakú, természetes képződ-
ménnyel határolt szántóföld.

Szövetkezetünk elsősorban tej- és hús-
hasznosítású szarvasmarha-tenyésztéssel, 
ezek ellátásához szükséges takarmánynö-
vények termesztésével, valamint mezőgaz-
dasági gépek bérbeadásával foglalkozik. 
Három telephellyel rendelkezik, amelyek 
Vasvár vonzáskörében találhatók. Köz-
pontja Vasváron, a Szentmihályfalvi út  
1. szám alatt van.

Három telepünk közül kettő Vasvár 
külterületéhez tartozik: az egyik a Gersei 
úton létesült, ez a tejelő szarvasmarha- és 
mezőgazdasági munkagéptelep, a másik 
a Györgymajorban található, ez a tejelő 
szarvasmarha üszőnevelő telep. A har-
madik telep Alsóújlakon található, ahol 

a húshasznosítású magyartarka szarvas-
marha-tenyésztés folyik.

A gazdaság üzemi formája szövetkezet, 
melyben jelenleg 82 dolgozót foglalkozta-
tunk, ebből az állattenyésztésben 50 mun-
kavállaló dolgozik. A dolgozók többsége 
betanított munkás, nem rendelkezik me-
zőgazdasági végzettséggel. A szövetkezet 
élén a szövetkezeti elnök áll.

A növénytermesztéshez szükséges ter-
mőföldet magánszemélyektől béreljük, 
2019-ben összesen 1353,5 hektárt. A ter-
melt növények nagy részét a szarvasmar-
hák takarmányozására használjuk fel. 
Az állatok takarmányát elsősorban saját 
termesztésből fedezzük, azonban mivel a 
földek egy része ártérben található, előfor-
dul, hogy a saját termény nem elegendő, 
így vásárolt takarmányra is szükségünk 
van. A legeltetésre és szénakészítésre fel-
használt gyepterület 2019-ben 260 hektár 
volt. Ebből legeltetett 175,8 ha. 

Főbb termesztett növények:
 » Őszi búza 182 ha
 » Őszi árpa 118 ha
 » Tritikálé 113 ha
 » Kukorica 272 ha
 » Silókukorica 81 ha, másodvetésben 62 ha
 » Silócirok 134 ha
 » Rozs 103 ha
 » Lucerna 94 ha
 » Napraforgó 98 ha

Az alsóújlaki telepen a húshasznosí-
tású magyartarka tenyésztése folyik. 300 
magyartarka tehén és annak szaporula-
ta található itt. Az állatokat mélyalmos 
rendszerű istállókban tartjuk. A telepen 
egy telepvezető mellett 3 dolgozó látja el 

az állatok gondozását, takarmányozását. 
Az állatgondozók munkáját Faresin ta-
karmánykiosztó kocsi segíti. A takarmány 
cirkos kukoricaszilázs, valamint abrak, 
amely napraforgó és árpa keverékéből és 
savanyított, roppantott szem csutka keve-
rékből (CCM) tevődik össze.

A növendék egyedek takarmányadagja a 
következő:

 » cirkos kukoricaszilázs 15-20 kg
 » abrakkeverék 2 kg
 » réti széna 3 kg

A tehenek takarmányadagja:
 » téli időszakban cirkos kukoricaszilázs 

25-30 kg
 » réti széna 3 kg, illetve pihenődombra 

kijuttatott szalma
 » CCM (december, január, február) 

1,5-2 kg
 » legeltetési időben csak legelőfű

Borjak takarmányadagja:
 » anyjuk alatt vannak 205 napos korukig 
 » borjúóvodában borjúabrakot kapnak

Húsmarhatartásunk technológiájának 
fő eleme a legeltetés, vagyis kora tavasz-
szal, amikor a legelőfű, az időjárás engedi, 
kihajtunk, az állatok a legelőre kerülnek 
és legelnek. A legeltetés késő őszig tart, 
ameddig az időjárás és a legelő ezt engedi.

Állományunk tenyészbika-előállító te-
nyészet, kizárólag mesterséges terméke-
nyítéssel vemhesítünk.  Ezt a munkát egy 
kiváló szaktudású inszeminátor, Fentős 
Lajos végzi hosszú évek óta, aki szintén 
tagja a Magyartarka Tenyésztők Egyesü-
letének. A termékenyítési ciklus április 

Tóth Szabolcs a Csörnöc menti Mezőgazdasági Szövetkezet állattenyésztési ágazatvezetője. Nős, egy fiú és egy leánygyer-
mek édesapja. Mezőgazdasági tanulmányait a Kőszegi Mezőgazdasági Szakközépiskolában kezdte, majd Keszthelyen, a 
Veszprémi Egyetem (Pannon Agrártudományi Egyetem jogutódja) Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán fejezte be 
2002-ben. 2006 óta dolgozik a vasvári Szövetkezetben, kezdetben ágazatvezető-helyettesként, majd 2016-tól állatte-
nyésztési ágazatvezetőként.
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15-től november 30-ig tart. Az Egyesület 
szakemberei évenként bikanevelő tehe-
neket választanak a termelési adatok és a 
küllem alapján, melyeket célpárosítanak. 
A célpárosításból született bikaborjakat az 
Egyesület vásárolja meg és szállítja a köz-
ponti sajátteljesítmény vizsgáló állomás-
ra, Jákra. A nálunk maradt tenyészbika je-
löltek üzemi sajátteljesítmény vizsgálaton 
vesznek részt, mely zárása után természe-
tes fedeztetésre alkalmas tenyészbikaként 
értékesíti őket a gazdaság.

A mesterséges termékenyítéssel az in-
duló tehénállományra vonatkoztatott bor-
júszaporulati mutató évek óta 85% körü-
li. Tenyészbika-előállító tenyészet lévén, 
évente részt veszünk az ivadék-vizsgálat-
ban, a magyartarka fajtafenntartásában.

Tenyészetünk sok tenyészbikát adott 
már az elmúlt évek során a magyartar-
ka tenyésztőknek. Úgy gondolom, 21718 
Vasvári Hubertus Rocket vagy 22389 Vas-
vári Iklad Leon neve több tenyésztőnek is 
ismerősen cseng régebbről. Ma is szerepel 
az árjegyzékben 22397 Vasvári Ibrány 
Poldau, 23253 Vasvári Jakab Aldor, 24230 
Vasvári Kuruc Acél vagy 25687 Vasvári 
Lator Györe. Az új generáció vasvári te-
nyészbikái is jó tenyészértékkel köszöntek 
be: 27754 Vasvári Nótafa Gerjen, 27755 
Vasvári Nadap Tyson, 29141 Vasvári Pa-
disah Rock és 29867 Vasvári Prémium 
Diceman. A tavaszi ivadékvizsgálatban 
indult tenyészbikánk 32926 Vasvári Sala-
mon Krisztofer.

A ciklikus vemhesítésből következik, 
hogy az elletés is egy ciklusban zajlik a 
tenyészetben, mely január végétől szept-
ember közepéig tart. A tehenek ellés el-
lőtt 10-15 nappal a gulyából ‒ legelőről 

vagy istállóból ‒ átkerülnek az ellető is-
tállóba, ahol kiscsoportos elletés folyik, 
így könnyebben nyomon követhető az el-
lés, figyelemmel kísérhető, hogy a borjú 
megfelelően szopott-e, az anyja vigyáz-
za-e a borjút, az pedig követi-e anyját. Az 
ellés után 10-15 nappal ‒ amennyiben a 
borjú-anya páros rendben van ‒, a tehén 
és borja visszakerülnek a gulyához. Ez-
zel a módszerrel a borjúkiesés alacsony, 
és a borjú pontos beazonosítása is egy-
szerűbb, mint a nagy gulyában megellett 
tehén esetében.

Ezen a telepen már az 1980-as évektől 
kezdve kizárólag szarvatlan, kifejezetten 
húshasznosítású magyartarka-állományt 
tenyésztünk, és szigorú szelekció alapján 
választjuk ki a tenyészüszőket.

A borjak egészen a választásig anyjuk 
mellett maradnak, a kisbikákat választás-
kor értékesítjük. Azokat az üszőket, ame-
lyek szarvaltak, mindenképp értékesítjük, 
valamint a saját állomány pótlására nem 
használt szarvatlan üszőket is. A telepen 
nem folyik hizlalás, kizárólag hízóalap-
anyag- és tenyészállat-előállítás.

BEMUTATKOZUNK
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MINISZTERI LÁTOGATÁS  
A 30 ÉVES GÉNBANKNÁL

Egri Tamás
marketingmenedzser, Génbank Semex-Magyarország Kft.

Tisztelettel és örömmel köszöntöttük 
dr. Nagy István agrárminiszter urat a 
mesterséges állomásunk 30. évfordulója 
alkalmából szervezett tenyésztői össze-
jövetelünkön, ahol a hazai szarvasmar-
ha-tenyésztésben részt vevő egyesületek 
mindegyike képviseltette magát.

Köszönjük miniszter úr cégünkhöz és a 
tenyésztő egyesületekhez intézett biztató 
szavait és támogatását a felvázolt tervek-
kel kapcsolatban! Köszönettel tartozunk 
meghívott előadóink magas szintű szak-
mai előadásaiért is!

Ünnepi tanácskozásunk fő témája a 
Génbank-Semex Magyarország Kft. el-
múlt három évtizednyi történetének 
bemutatása mellett a különböző fajták 
genomvizsgálati lehetőségei és ezáltal ex-
portképessé tétele volt. 

Az előadássorozatot cégünk ügyveze-
tőjének, Veres Zoltánnak a megnyitója 
indította, majd piacbővítésért és expor-
tért felelős menedzserünk, Schummer 
Orsolya foglalta össze a jelenlevőknek 
az exportképesség követelményeit. Kol-
legáink után meghívott előadóink kö-
vetkeztek: Bognár László, a Holstein-fríz 
Tenyésztők Egyesületének ügyvezető 
igazgatója, dr. Füller Imre, a Magyar-
tarka Tenyésztők Egyesületének és dr. 
Domokos Zoltán, a Magyar Charolais 
Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője 
foglalta össze egyesületeik jelenlegi hely-
zetét és jövőbeni terveit a fajta genom-
vizsgálatával kapcsolatban. Mindhárman 
kifejtették a genomvizsgálatban rejlő ha-
talmas lehetőséget és a modern tenyész-
téshez szükséges megfelelő információk 
iránti igényt minden egyes tenyészállat 
esetén. Dr. Zarubay Árpád előadásában 
egy javaslattal állt elő a húsmarhafajták 
egységes tenyényérték-becslésére vonat-
kozóan, példaként a környező európai 
országok ilyen jellegű összefogását mu-
tatta be.
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MINISZTERI LÁTOGATÁS A 30 ÉVES GÉNBANKNÁL

A miniszter úr érkezése és köszönté-
se után ügyvezetőnk bemutatta az el-
múlt harminc év legfontosabb pillana-
tait, kihívásait, eredményeit a Génbank 
megalapításától kezdve a folyamatos 
fejlődésen keresztül a jelenlegi állapo-
tig. Mesterséges állomásunk ennek a 
folyamatnak köszönhetően világszin-
ten is a legmodernebb és nemzetközi-
leg is elismert mesterséges állomások 
közé lépett. Az érdekes és tartalmas 
összefoglaló után Schummer Orso-
lya segítségével visszakanyarodtunk a 
megnyitandó exportlehetőségek bemu-
tatásához, hisz az egyre magasabb szin-
tű tenyésztésnek és információgyűjtés-
nek köszönhetően – legyen szó tejelő 
vagy húsmarháról –, cégünk nemzetkö-
zi elvárásoknak tökéletesen eleget tevő 
termelési és feldolgozási eljárásainak 
segítségével a hazai termelésű szarvas-
marha-genetika igen nagy lehetőségek 
előtt áll. Bognár László mint a Magyar 
Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségé-
nek titkára ennek kapcsán felvázolta 
miniszter úrnak a magyar szarvasmar-
ha-tenyésztés jelenlegi nehézségeit és 
jövőképét, a biológiai alapok hatékony 
fejlesztésének lehetőségeit akár a meg-
nyitandó exportlehetőségek kiaknázá-
sának elősegítéséhez is.

Miniszter úr elismerte a Semex Ma-
gyarország hazai szarvasmarha-tenyész-
tésben betöltött kimagasló szerepét és azt 
a lehetőséget, amit a cég kínál az ágazat 
jövőjének biztosítására. Kifejtette, hogy 
az általunk előállított termék méltó arra, 
hogy az export szempontjából kiemelten 
kezelendő mezőgazdasági termékek közé 
kerüljön, és feltétlen támogatásáról bizto-
sított minket.

Rövid tájékoztatójából kiderült, hogy 
pontosan látja és tapasztalja szakmánk 
nehézségeit és problémáit, és felajánlotta 
segítségét akár a mindennapi, akár felvá-
zolt jövőbeni problémák megoldása terén. 

Úgy érezzük, hogy szakmailag egy igen 
előremutató és pozitív kimenetelű tanács-
kozáson vagyunk túl. Remélhetőleg ha-
marosan újból köszönthetjük hazánk ag-
rárminiszterét és a tenyésztő szervezetek 
képviselőit cégünknél!
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PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, lakóhelytől és életkortól 
függetlenül bárki részt vehet.

A pályázat témája: a szarvasmarha és annak tenyésztése. Tehát 
nem kizárólag a magyartarkák örökíthetők meg, hanem a szar-
vasmarhák valamennyi fajtája, bármilyen környezetben és bár-
milyen módon!

A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzők, ame-
lyek a korábbi Tarka Fotópályázatokon még nem szerepeltek.

Egy pályázó maximum 10 db fekete-fehér vagy színes, digitális 
vagy digitalizált képet küldhet be emailben. A beküldött alkotá-
sok hosszabbik oldala minimum 3500 pixel legyen, 300 dpi, JPG 
formátum. A zsűri által kiállításra javasolt képeket a szervezők 
nagyíttatják le. A képek WeTransfer fotóküldő rendszerrel vagy 
GoogleDrive-on keresztül is küldhetők. A fotók beérkezéséről 
visszajelzést küldünk.

A pályaművek fájlneve a következő adatokat tartalmazza ékeze-
tes betűkkel írva: a pályázó családi neve, keresztneve, a kép sor-
száma, a kép címe. Pl. Molnár_József_01_Tarkamarha

A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteniük. A nevezési la-
pon szereplő információk egyezzenek a fájlnévben feltüntetet-
tekkel. A nevezési lap a kiírás végén szerepel, illetve letölthető a  
http://muvhazbonyhad.ewk.hu oldalról. A kitöltött nevezési la-
pot a képekkel együtt kérjük elküldeni. A nevezési lap fájlneve a 
pályázó neve legyen!

Beküldési cím: tarkafesztival@gmail.com 
Díjazás: az 1-3. helyezett tárgyjutalomban részesül, egy alkotó 
elnyeri a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének különdíját, ill. 
egyéb különdíjak is átadásra kerülhetnek.

A pályázóknak nevezési díjat kell fizetniük, melynek összege: 
1.000 Ft/fő, a beküldött képek számától függetlenül. A neve-
zési díjakat a pályázattal és kiállítással kapcsolatos költségek 
fedezésére fordítják a szervezők. A nevezési díjat a pályázó 
nevével kérjük befizetni. Több pályázó nevezési díjának közös 
befizetése esetén kérjük a neveket jelezni a megadott email 
címen.

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 rózsaszín csekken úgy, hogy azon a művelődési központ 
neve szerepeljen és cím helyett a számlaszáma.

A kiállításon szereplő művek a tárlat népszerűsítésével kapcso-
latos publikációkban szerzői jogdíj fizetése nélkül jelennek meg 
– a szerző nevének feltüntetésével. A Magyartarka Tenyésztők 
Egyesülete a kiválasztott képek közlési jogát esetleg megvásárol-
ja szakmai lapjában való felhasználásra, a szerzőkkel való egyez-
tetés után. A díjnyertes fotók a zsűri bírálatát követően megte-
kinthetők lesznek a http://muvhazbonyhad.ewk.hu internetes 
oldalon. A kiállítást követően pedig egy online galériában közzé 
tesszük az összes beérkező fotót, az alkotók nevének megjelölé-
sével. Erről a pályázók külön értesítést is kapnak. A szervezők a 
beérkezett fotókat CD-n archiválják.

XVIII. TARKA 
FOTÓPÁLYÁZAT
BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. JÚLIUS 12.
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NEVEZÉSI LAP

A XVIII. 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 és az interneten, illetve archiválják.  

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

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

Telefonszám: ……………………………….    E-mail: …………………………………….

Sorszám A kép címe Készítésének helye

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dátum: 2020. …………………………………….

"

További információk: Kirchné Máté Réka, tel.: 0630/986-1967, 
email: tarkafesztival@gmail.com

A zsűri tagjai: Szabó Béla EFIAP fotóművész, dr. Füller Imre, a 
Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója, 
Kirchné Máté Réka, a Bonyhádi Fotóklub alapítója.

Pályázati naptár:
Beérkezési határidő: 2020. július 12.
Zsűrizés: 2020. július 14–16. között
Értesítés a zsűri döntéséről: 2020. július 20-ig

A kiállítás megnyitása és díjkiosztó: 
2020. augusztus 8-án, szombaton 14.30-kor.

A kiállítás megtekinthető: 
Bonyhádon, a művelődési központban (Széchenyi tér 2.),  
augusztus 7–28-ig.

"

XVIII. TARKA FOTÓPÁLYÁZAT
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IN MEMORIAM 
HARAMURA GÁBOR

(1935–2020)

Haramura Gábor 1935. május 20-
án született Nyírlugoson, gazdálko-
dó szülők hatodik gyermekeként. 
Általános iskolai tanulmányait is 
szü lővárosában végezte. Szakérett-
ségi végzettségét a Pallagi Mező-
gazdasági Technikumban szerezte 
meg. Kitűnő érettségi vizsgája után 
sikeres felvételi eredményt ért el az 
Állatorvostudományi Egyetemen, 
de „kulák” származása miatt a to-
vábbtanulástól „elvágták”, esélyt sem 
kaphatott az állatorvosi diploma 
megszerzésére.  Ezt az igazságtalan 
megkülönböztetést egész életében 
mélyen fájlalta.

Fiatalon vállalt munkát. Előbb a 
Nyírlugosi Állami Tangazdaságban 
szerzett szakmai tapasztalatot, majd 
1964-ben meghívták az alakuló Haj-
dú-Bihar Megyei Állattenyésztési 
Felügyelőségre. A megyei Felügyelő-
ségen körzeti felügyelőként, majd fő-
felügyelőkét dolgozott, később a szar-
vasmarha-törzskönyvezési csoport 
vezetőjének nevezték ki. 1963-ban 
megnősült, és Debrecenben telepe-
dett le pedagógus feleségével.

1982-ben a megyei felügyelőségek 
felszámolása után az országos állatte-
nyésztési hatósági feladatok ellátására 
alapított Állattenyésztési és Takarmá-
nyozási Minősítő Intézethez (ÁTMI) 
kapott meghívást, egyben területi te-
nyésztési főfelügyelői kinevezést.

1983. január 1-jétől végleges nyug-
állományba vonulásáig az ÁTMI, 
majd a jogutód OMMI Hajdú-Bihar 
megyei, a későbbiekben kibővített 
működési területtel Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei „szarvasmarha-te-
nyésztési főfelügyelője” is lett. 

Tevékenysége során hosszútávra ki-
ha tó országos tenyésztés-szervezési 
szakfeladatokat látott el, segítve ez-
zel a szarvasmarha-tenyésztési szak-
embereket gyakorlati munkájukban.  
Az 1989. évi rendszerváltozást köve-
tően vált ez különösen szükségszerű 
feladattá, ti. a tenyésztő egyesületek 

kialakítása, az 1993. évi CXIV sz. ál-
lattenyésztési törvény és annak vég-
rehajtására megalkotott miniszteri 
rendeletek gyakorlati alkalmazása, 
az új és országosan egységes „szar-
vasmarha Egyedi Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszer” (ENAR) gya-
korlati bevezetése a tenyészetekben. 
Az ötévenként szervezett OMÉK-ok 
előkészítésében és operatív lebonyo-
lításában 1990-ig tevékenyen közre-
működött.

Főfelügyelőként különösen szív-
ügye volt az ellátási területén mű-
ködő magyartarka és magyar szürke 
szarvas marha tenyészetek sorsa, fej-
lesztése.

A Magyartarka Tenyésztők Egye-
sülete a „Magyartarka Fajtáért” em-
lékérem adományozásával ismerte 
el munkáját. Szervezője és tevékeny 
résztvevője volt a nevezetes hortobá-
gyi magyar szürke bikabírálatoknak 
és vásároknak.

Nyugállományba vonulása után 
még éveken át segítette a debreceni 
„Farmer Expó” kiállítás szarvasmar-
ha-tenyésztési bemutatóját.

Utolsó éveiben visszavonult Nyírlu-
gosra, és művelte a szülői háza körüli, 
nem kis méretű földterületét. 2014 
őszén elvesztette feleségét, és egyedül 
maradt. Utolsó heteit már Gödöllőn, 
szeretett Gábor fiával, menyével és 
unokáival töltötte.

Tiszteletet parancsoló Ember volt, 
kitűnő munkatársunk és barátunk. 
Isten adjon Neki örök békét és nyu-
godalmat!

Az egykori munkatársak nevében:
  

Dr. Sebestyén Sándor

Haramura Gábor személyében a magyar 
szarvasmarha-tenyésztésnek, a hazai te-
nyésztés-szervezésnek kiemel kedő egyé-
nisége távozott el közülünk, 2020. február 
1-jén.
A korábbi állattenyésztési hatóság, az Or-
szágos Mezőgazdasági Minősítő Intézet 
(OMMI) Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei tenyésztési főfelügyelő-
jének életét és munkásságát mindvégig 
a legnagyobb tisztelet és megbecsülés 
övezte az egész országban. Szakmai kö-
rökben közismert és elismert személyi-
ség volt.



A megválasztott küldöttek is bemutatkoztak…

Az egyesület 2019. évi tevékenységéről Dr. Füller Imre 
ügyvezető igazgató számolt be

Schweitzer József elnökségi tag köszönti  
a megjelenteket

Tenyésztési aktualitásokról Kovács-Mesterházy Zoltán 
tenyésztésvezető tartott előadást

Nagyvázsonyban Szabóné Bogdán Judit, a 
felügyelőbizottság elnöke vezette a résztaggyűlést

A III. régió résztaggyűlésének a Kaposvári Egyetem adott otthont

Regionális Közgyűlések, 2020 • fotó: MTE archív



Regionális Közgyűlések, 2020 • fotó: MTE archív

Az a tapasztalat, hogy tagjaink szívesen jönnek el rendezvényeinkre.

A levezető elnökök köszöntőjükben az aktuális helyzetet is értékelték.
Békési Imre (Derecske), Rácz Károly (Mezőhelyes), Zimmermann Imre (Eger)

Regionális közgyűlés Derecskén, Mezőhegyesen és Egerben


