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A Kárpát-medence 
mezőgazdasági ha-
gyományai és nap-
jainkig megőrzött 
értékei meghatáro-
zó jelentőségűek a 
térség hosszú távú 
fenntarthatósága, 
gazdasági és kultu-
rális értékeinek je-
lenlegi és jövőbeni 
hasznosíthatósága 
szempontjából. Ezt 
a szemléletet képvi-
seli a Darányi Ignác 
földművelésügyi 
miniszter kezdemé-
nyezésére 1897 és 
1919 között létrejött 
három intézmény 
jogutódjaként a 
KÁTKI néven ismert 
egykori gödöllői 
Kisállattenyésztési 
Kutatóintézet.

A KÁTKI – túlélve 
egy teljes évszáza-
dot – 2010. novem-
ber 1-jei hatállyal 
újjáalakult Kisállat-
tenyésztési Kutató-
intézet és Génmeg-
őrzési Koordinációs 
Központ néven. A 
tenyésztési és ku-
tatási feladatok új-
jáélesztése mellett 
a KÁTKI a régi ma-
gyar haszonállat-
fajták génmegőr-
zésének országos 
központjává vált, 
jelentős részt vállal-
va e fajták védelmét 
célzó tenyésztési, 
kutatási,  oktatá-
si és vidékfejlesz-
t é si  p ro g ra m o k-
ban. Ezt tükrözi az 
intézmény új neve, 
amely 2013 májusá-
tól Haszonállat-gén-
megőrzési Központ 
(HáGK).
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„Hagyományos haszonállatainkban 
rejlő nemzeti értékeink védelme, 
kutatása és fejlesztése örökölt jogunk 
és kötelezettségünk.”
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köszöntő 7

A Kárpát-medence mezőgazdasági hagyo-
mányai és napjainkig megőrzött értékei 
meghatározó jelentőségűek a térség hosz-
szú távú fenntarthatósága, gazdasági és 
kulturális értékeinek jelenlegi és jövőbeni 
hasznosíthatósága szempontjából. Ezt a 
szemléletet képviseli a Darányi Ignác föld-
művelésügyi miniszter kezdeményezésé-
re 1897 és 1919 között három intézmény 
jogutódjaként létrejött egykori gödöllői 
Kisállattenyésztési Kutatóintézet, amely 

– túlélve egy teljes évszázadot és eközben 
számos szervezeti változást – megőriz-
te önálló szellemiségét, és szakmai tevé-
kenységével mindvégig igazolni tudta lét-
jogosultságát.

A KÁTKI 2010. november 1-jei hatállyal 
újjáalakult Kisállattenyésztési Kutatóinté-
zet és Génmegőrzési Koordinációs Központ 
néven. Az egykori baromfi-, nyúl-, méh- és 
haltenyésztési kutatási feladatainak fenn-
tartása és újjáélesztése mellett az intéz-
mény a régi magyar haszonállatfajták gén-
megőrzésének országos központjává vált, 
jelentős részt vállalva e fajták védelmét cél-
zó tenyésztési, kutatási, oktatási és vidék-
fejlesztési programokban.

Elődeink, Báldy Bálint, Örösi Pál Zoltán, 
Anghi Csaba, Jászfalusi Lajos és sokan má-
sok már régen a magyar agrártörténet nagy-
jaivá emelkedtek, mi pedig, a szerény kö-
vetők, szakmai-tudományos 
tevékenységünkkel őrizzük 
emléküket és hagyatékukat. 
És mindazokét, akik létre-
hozták, és évszázadokon ke-
resztül fönntartották azokat 
a különleges, és kimagasló 
genetikai értéket képviselő 
kárpát-medencei haszonállat-
fajtákat, amelyek védelmét a 
jelen szakemberei az utókor 
felé közvetítik. Jelmondatunk 
is erről szól: „Hagyományos 

haszonállatainkban rejlő nemzeti értéke-
ink védelme, kutatása és fejlesztése örökölt 
jogunk és kötelezettségünk.” A KÁTKI Kró-
nikát, az újjáalakult intézmény tevékeny-
ségének ismertetőjét, hagyományterem-
tő szándékkal és azzal a céllal készítettük, 
hogy az említett „jogokról” és „kötelezett-
ségekről” számot adhassunk könyv formájá-
ban is. Ennek keretében ismertetjük a KÁTKI 
történetét, jelenlegi szervezetét, génmeg-
őrzési, kutatási, oktatási, vidékfejlesztési 
tevékenységét, bemutatjuk munkatársain-
kat, az intézmény fontosabb szolgáltatásait, 
épülő és szépülő létesítményeinket, és nem 
utolsósorban a KÁTKI-ban található régi ma-
gyar haszonállatfajtákat, amelyek megőrzé-
se a legfőbb feladatunk. Kívánjuk az olva-
sónak, szakembereknek, gazdálkodóknak, 
diákoknak és mindazoknak, akik fontosnak 
érzik agrárértékeink megőrzését és jövőbe-
ni hasznosítását, hogy forgassák haszonnal 
a KÁTKI Krónikát.

2013 májusában a KÁTKI neve Haszonál-
lat-génmegőrzési Központ-ra változott, ami 
ma már pontosabban fejezi ki a régi magyar 
haszonállatokkal végzett sokrétű génmeg-
őrzési tevékenységet, a régi fajták védelmét, 
mentését, vidékfejlesztési-hasznosítási 
programjait, kutatását és oktatását végző 
intézmény egyre bővülő alapfeladat-körét. 
Ezzel a KÁTKI Krónika is pontosabbá és fon-

tosabbá vált, és könyvünk egy 
korszak lezárása mellett egy 
erős alapokon nyugvó, új kor-
szakot is jelez az intézmény 
történetében.
Gödöllő, 2013. november

Dr. Szalay István
igazgató

Köszöntő
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a kátki ereDeti éPületei. Fent: Magyar királyi BaroMFitenyéSztő teleP,
lent: MéhéSzeti gazDaSág

A KÁTKI története

A Kisállattenyésztési Kutatóintézet két ön-
álló intézményből jött létre. Darányi Ignác 
akkori földművelésügyi miniszter kezdemé-
nyezésére 1897-ben alapították Gödöllőn a 
Magyar Királyi Baromfitenyésztő Telepet 
és Munkásképző Iskolát, 1899-ben pedig 
az Állami Méhészeti Gazdaságot, melyek 
elhelyezésére koronauradalmi területeket 
használtak fel. A két intézmény önállóan 
működött 1950-ig, a gödöllői Állattenyész-
tési Kutatóintézet alapításáig, melyben a Ba-
romfi- és egyéb aprójószág-tenyésztési-, a 
Haltenyésztési- és a Méhtenyésztési osztály 
képviselte a kisállattenyésztési kutatásokat.

1952-ben a földművelésügyi kormányzat 
az Állattenyésztési Kutatóintézet kisállatte-
nyésztési osztályaiból létrehozta Gödöllőn 
a Kisállattenyésztési Kutatóintézetet, ahol a 
meglévő alapokon folytatódott a baromfite-

Történeti áttekintés

nyésztési, takarmányozási, prémesállat-te-
nyésztési, méhtenyésztési és haltenyész-
tési kutató-fejlesztő tudományos munka. 
Abban az időben a Baromfitenyésztési Osz-
tályt Báldy Bálint, a Prémesállat-tenyészté-
si Osztályt Anghi Csaba, a Méhtenyésztési 
Osztályt Örösi Pál Zoltán, a Haltenyésztési 
Osztályt Jászfalusi Lajos vezette.

Az intézet szerkezete 1962-ben átalakult, 
de a fenti állatfajokkal kapcsolatos kuta-
tó- és tenyésztőmunka alapfeladat maradt. 
1968-ban a mezőgazdasági tárca az egyes 
állattenyésztési ágazatok tevékenységét 
átfogó kutatóbázisok kialakítására hozott 
határozatot. Ennek keretében a KÁTKI az 
iparszerű baromfihús-termelés, a nyúlte-
nyésztés és a méhtenyésztés komplex kuta-
tásának programvezető intézményévé vált. 
Ettől kezdve az intézetben fokozatosan túl-
súlyba került a saját fajtákra alapozott te-
nyészállat-forgalmazási tevékenység, ami 
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Magyar luDak a kátki génBankjáBan

2005. december 13-án faxon érkezett a 
hír, hogy a felügyeleti szerv 2006. január 
1-jei hatállyal a KÁTKI-t megszüntette, és 
jogutódként a herceghalmi székhelyű Ál-
lattenyésztési és Takarmányozási Kutató-
intézetet jelölte meg. A gödöllői intézmény 
felszámolását célzó intézkedések szeren-
csére nem jártak teljes sikerrel, így az inté-
zet – lényeges további leépítést és átszerve-
zést követően – az ÁTK „kutatótelepe”-ként 
gyakorlatilag változatlan feladatkörrel mű-
ködhetett tovább, Kisállattenyésztési és Ta-
karmányozási Főosztály elnevezéssel.

A KÁTKI, mint szakterületén egyetlen ha-
zai kutatóhely, eredetileg kisállat (baromfi, 
nyúl, méh) nemesítéssel, fajtafenntartás-
sal és kutatással foglalkozó intézmény-
ként működött. Fenti tevékenységéhez az 
1990-es évek elejétől szervesen kapcsoló-
dott a nemesítés és fajtafenntartás egyik 
különleges ágaként a génmegőrzés és a 
génbankok kialakítása. A KÁTKI valameny-
nyi őshonos és nagyszámú egyéb, korábban 
honosított kisállatfajta génmegőrzésének 
központjává vált, és egyedülálló, nemzet-
közi hírű génbanki állományokat alakított ki. 
A 2010. november 1-től kiválással létrejött, 
és ismét önálló költségvetési szervként mű-
ködő KÁTKI a fenti szakmai tevékenységet 
magas szinten és jó eredménnyel, folyama-
tosan végzi és tovább erősíti.

A KÁTKI keretében működő kisállat-gén-
megőrzési és méhészeti tevékenység a 
kutatás és tenyésztés mellett a hazai és 
nemzetközi génmegőrző- és méhész-szak-
emberek számára évtizedek óta találkozó-
helyként, szakmai központként is szolgál 
(jó példa erre a KÁTKI 1990-ben létreho-
zott Baromfi Génbankja, az 1983-ban épí-
tett Méhészeti Múzeum, illetve a 2012-ben 
őshonos nagyállat-tartásra kialakított gén-
banki bemutató telep látogatottsága). En-
nek köszönhetően az intézmény korábbi 
feladatköre lényegesen bővült, kutatási és 
génmegőrzési tevékenysége országos gén-
megőrzési koordinációval, sokrétű szakmai 

komoly szaktanácsadói hálózat, ipari- és 
termelői háttér kialakítását tette szüksé-
gessé. Ekkor épült az intézmény takarmány-
keverő üzeme, baromfikeltetője, valamint a 
nagyüzemi tenyésztésre alkalmas baromfi- 
és nyúltelepe.

Az 1970-es évek közepére a nagy jövedel-
mezőséget biztosító baromfi- és részben a 
nyúltenyésztés állami nagyvállalatok, kom-
binátok kezébe került, melyek fokozatosan 
monopolhelyzetre tettek szert. Ilyen gazda-
sági körülmények között a Kisállattenyészté-
si Kutatóintézet már nem volt versenyképes, 
a kutatások rovására megerősített nagyüze-
mi tenyésztői ágazatai tönkrementek.

Ezt követően, 1980-ban alakult meg az 
Állattenyésztési és Takarmányozási Kuta-
tóközpont a herceghalmi Állattenyésztési 
Kutatóintézet és a KÁTKI egyesítésével. Az 
ÁTK egy évtizedes fennállása során a kis-
állattenyésztési kutatási egységek fenn-
maradtak, így lehetőség nyílt arra, hogy a 
KÁTKI az 1990-es évek elején ismét önálló 
státuszt kapjon.

1992-től az intézmény Kisállattenyészté-
si és Takarmányozási Kutatóintézet (KÁTKI) 
névvel először a GATE gazdasági felügye-
lete mellett, majd 1994-től 2005-ig önálló 
költségvetési szervként működött. Ebben 
az időszakban – több lényeges átszervezést 
követően – átalakult az intézmény osztály-
szerkezete, a hagyományos kutatási egysé-
gek megerősödtek, és 1990-től fokozatosan 
bővülő fajta- és egyedszámmal megkezdő-
dött a régi, ma őshonosként védett magyar 
baromfifajták gödöllői génbankjának kiala-
kítása.
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oktatási tevékenységgel és vidékfejlesztési 
mintaprogramok végzésével és irányításá-
val egészült ki. 

A KÁTKI részeként működő Méhészeti In-
tézet az intézeti rangot és elnevezést 2010-
ben, a KÁTKI újjáalakításával kapta vissza, 
ezért a KÁTKI történetének vázlatos átte-
kintése sem nélkülözheti azt, hogy e nem-
zetközi hírű intézményt kicsit bővebben 
bemutassuk. Elődjét, az Állami Méhészeti 
Gazdaságot 1899-ben hozták létre Darányi 
Ignácz földművelésügyi miniszter kezde-
ményezésére. 1902-ig közel 18 000 mézelő 
fát és cserjét ültettek. Az akkor létesített kb. 
30 hektáros méhészeti parkban emelt épü-
letekben a magyar méhészet fejlesztését 
szolgáló kutatások és a méhészek oktatása 
volt a cél. Az induló Méhészeti Gazdaságot 
Kovács Antal országos méhészeti felügyelő 
szervezte meg. 1942-ben dr. Örösi Pál Zol-
tán vezetésével megalakult a Méhészeti és 
Méhbiológiai Intézet. Ekkor kezdődött az 
épület bővítése és új laborok kialakítása. 
1950-ben az Állattenyésztési Kutatóintézet, 
majd 1952-ben a Kisállattenyésztési Kuta-

tóintézet keretén belül működött a Méhte-
nyésztési Osztály. Harminc évig dr. Örösi 
Pál Zoltán irányította az intézetben folyó 
kutatásokat. Nem kis részben az intézet ve-
zetésének, dr. Örösi Pál Zoltán nak köszön-
hetően a huszadik század közepére az in-
tézmény európai hírnévre tett szert.

A század második felében indultak meg 
azok a kutatások és technológiai fejleszté-
sek, amelyek a mézelő méh (Apis mellifera) 
hazai változata, a pannon méh terjesztésé-
re irányultak. A fajta megőrzését szolgáló 
kódex kidolgozása és a fajtajelleg vizsgá-
latok bevezetése Suhajda Jenő és Szalainé 
Mátray Enikő érdeme. Ez a munka különö-
sen napjainkban értékelődik fel, amikor a 
különféle fajták és hibridek szabad forgal-
ma miatt hasonló példát alig találunk Euró-
pában. A pannon méh őshonossá nyilvání-
tása folyamatban van.

A KÁTKI önálló főosztályaként működő, 
több mint 110 éves múltra visszatekintő 
Méhészeti Intézet mesebeli környezetben, 
a Gödöllői Arborétum szomszédságában 
épült. A hozzá tartozó Méhészeti Park és 
az országban egyedülálló Méhészeti Gyűj-
teménytár – amelyek egész évben várják a 
látogatókat – nem csak a méhészek számá-
ra vonzó színfoltjai Gödöllőnek.

A KÁTKI vagyonkezelésében lévő 
ingatlanok rövid története

A KÁTKI vagyonkezelésében igen jelentős, 
mintegy 306 ha területű ingatlanegyüttes 
szerepel, melynek túlnyomó része össze-

Dr. öröSi Pál zoltán, 1904–1986 a kátki koráBBi logója
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függő területként Gödöllő és Isaszeg vá-
rosok közötti külterületen található. Az 
ingatlanegyüttes alapját a KÁTKI jelenlegi 
helyén az 1890-es évek végétől a Gödöl-
lői Koronauradalom területén létrehozott 3 
egykori intézmény – Magyar Királyi Baromfi-
tenyésztő Telep (1897, eredetileg 18 hold), 
Magyar Királyi Méhészeti Gazdaság (1899, 
a méhészeti parkkal 74 hold) és Magyar Ki-
rályi Burgonyakísérleti Telep (1912, erede-
tileg 30 hold, majd az 1919. évi bővítéssel 
70 hold) – ingatlanai képezik. A Baromfite-
nyésztő Telep területe az 1930-as évektől, a 
Baromfitenyésztő Tangazdaság létrehozá-
sával jelentősen bővült, Báldy Bálint akkori 
igazgató irányításával hozták létre az első 
halastavakat is, a gazdaság területén átfo-
lyó Rákos patak felduzzasztásával.

A Burgonyakísérleti Telep létesítményeit 
a II. Világháború semmisítette meg 1944-
ben, ami az intézmény megszűnését ered-
ményezte, ingatlanait a méhészethez és a 
baromfitelephez csatolták.

A méhészet és a baromfitelep összevo-
nására 1950-ben került sor Állattenyészté-
si Kutatóintézet néven. Az intézmény 1952-

től Kisállattenyésztési Kutatóintézetként 
működött tovább, amelynek Bábolna típu-
sú nagyüzemmé fejlesztése (intenzív ba-
romfitenyésztési központ kialakítása) az 

az intézet területének egy réSze MaDártávlatBól 2006-Ban

BálDy Bálint, 1896–1971
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1960-as évek második felében kezdődött, 
és az 1970-es évek közepéig tartott. Ebben 
az időszakban az intézmény által kezelt in-
gatlanok területe – a tangazdasági telepek, 
szántók, legelők kikerülésével – csökkent, 
és 1980-ra, amikor is a KÁTKI-t az akkori 
ÁTK-val összevonták, kialakult a jelenlegi-
hez közeli állapot.

A KÁTKI 1992-ben ismét jogi önállósá-
got kapott, és a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem gazdasági felügyeletével működött 
1994-ig, majd teljes önállóságot kapott, és 
ebben a formában – a különböző privatizá-
ciós törekvések ellenére – ingatlanait sike-
rült megvédeni és egyben tartani, mind a 
mai napig, lehetővé téve az állattenyésztés-
hez kapcsolódó génmegőrzési, kutatási, ok-
tatási és vidékfejlesztési hasznosítást.

Fontosabb létesítményeink

A KÁTKI és jogelődei történetéből kiderül, 
hogy az intézmény eredeti épített öröksé-
ge tenyésztés- és tudománytörténeti értéke 
mellett kultúrtörténeti jelentőségű is. Több 
épület a történelmi Magyarország egykori 
üdülőközpontjait juttatja eszünkbe, melye-

a MéhéSzeti intézet területének egy réSze MaDártávlatBól 2006-Ban

ket Darányi Ignác kezdeményezésére alakí-
tottak ki. A régi baromfitelepi épületek egy 
része a Monarchia idejéből származó vas-
úti épületek terveinek felhasználásával ké-
szült. Ennek magyarázata, hogy a gödöllői 
baromfi telepen keltetett csibéket vasúton 
kellett 24 órán belül eljuttatni a Kárpát-me-
dence távoli vidékeire is, ezért az intézmény 
első igazgatója, Hreblay Emil, nyugalmazott 
vasúti főfelügyelőként került erre a posztra, 
és természetesen hozta magával a kész ter-
veket. A területen az 1960-as évek végén és 
a 70-es évek elején történtek még nagyobb 
állattartó telepi beruházások, ezek felújítá-
sa és hasznosítása is folyamatos feladatot 
ró intézményünkre. Kiemelt fontosságot tu-
lajdonítunk tehát épített örökségünk meg-
mentésének, felújításának és hasznosítá-
sának, 21. századi színvonalon. Erről, és 
az elmúlt néhány év további fejlesztései-
ről, valamint a közeljövőben még ránk váró 
épület-felújításokról és a tervezett haszno-
sításokról szeretnénk számot adni a KÁTKI 
történetét bemutató fejezet zárásaként, ab-
ban a reményben, hogy utódaink is értékel-
ni és becsülni fogják elődeik erőfeszítéseit 
és munkáját.
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Baromfitelep

kátki közPonti éPület. 1898-
Ban a Magyar királyi BaroMFi-
tenyéSztő teleP közPont-
jaként éPült ereDeti éPület 
(Felújítva 2010–2013-Ban).

hágk oktató éS látogató 
közPont, Darányi tereM 
éS eMlékkiállítáS (kiala-
kítva 2013-Ban). 1898-Ban 
BaroMFi nevelő ólként éPült 
ereDeti BaroMFitelePi éPület 
(koraBeli tervek Szerint Fel-
újítva 2011–2013-Ban).

kátki történeti BeMutató 
(kialakítva 2013-Ban). 1898-
Ban Pulykaházként éPült 
ereDeti BaroMFitelePi éPület 
(Felújítva 1999-Ben).
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lacza-ház. 1898-Ban keltető-
ként éPült ereDeti BaroMFitele-
Pi éPület. az elMúlt évtizeDek-
Ben lakóéPületként Szolgált 
(ereDeti állaPotú helyreállítá-
Sa éS közPonti haSznoSítáSa 
SzükSégeS).

in vitro SzaPoroDáSBiológiai 
laBor, éPült az 1950-eS évekBen 
(Felújítva éS átalakítva 2012–
2013-Ban).

ökológiai Pulyka-tenyéSz-
iStálló. éPült 2011-Ben.
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MagtáréPület a BaroMFi-
telePen, éPült az 1950-eS 
évekBen (Felújítva 1999-Ben, 
takarMánykeverőként Fel-
újítva 2011–2013-Ban).

őShonoS állatBeMutató 
karáMrenDSzer. éPült 2011-
Ben.

BaroMFi génBanki teleP 
(réSzlegeSen Felújítva 2011–
2013-Ban).
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víziSzárnyaS teleP (réSzlege-
Sen Felújítva 2011–2013-Ban).

BaroMFi génBanki teleP egyik 
éPülete éS kiFutója. (réSzlege-
Sen Felújítva 2011-2012-Ben).

Magyar óriáS nyúl nukleuSz 
teleP, éPült az 1960-aS évekBen 
tyúk-elitiStállóként (Felújítva 
éS átalakítva 2013-Ban).
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haláSzati PrograMközPont 
éS halFelDolgozó (kiShalMi- 
ház, az 1930-aS évekBen éPült 
lakáS céljára, Felújítva 2011-
2013-Ban az aranyPonty zrt. 
éS az iSzaPFaló kFt. közreMű-
köDéSével).

BálDy-ház, 2012-től a hágk 
viDékFejleSztéSi PrograM-
közPontja. az 1930-aS évek-
Ben igazgatói lakáS céljára 
éPült ereDeti BaroMFitelePi 
éPület (Felújítva 2001–2005 
között).

„Márvány éPület” (éPült az 
1970-eS évek elején a kátki új 
közPontjaként, teljeS Felújí-
táSra Szorul).
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kátki konFerencia közPont; 
BálDy-tereM (éPült az 1970-eS 
évek elején a kátki üzeMi kony-
hájaként, teljeS éPületenerge-
tikai FelújítáSra éS réSzlegeS 
BelSő átalakítáSra Szorul).

Méhészet

a MéhéSzeti intézet ereDeti köz-
Ponti éPülete (1902-Ben éPült, 
Felújítva 2002–2003-Ban).

MéhéSzeti FőéPület, hátSó 
hoMlokzat (1902-Ben éPült ere-
Deti MéhéSzeti éPület Felújítva 
1999-Ben, energetikai FelújítáS 
2010-Ben).
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MéhéSzeti lakáSok (1902-
Ben éPült ereDeti MéhéSze-
ti éPület teljeS FelújítáSra 
Szorul, Statikai MegerőSí-
téSe 2012-Ben történt).

MéhéSzeti Műhely éS FelDol-
gozó (éPült 1902-Ben, Fel-
újítva 2011–2013-Ban).

MéhéSzeti gyűjteMény éPü-
lete (éPült 1983-Ban, a Ma-
gyarorSzágon renDezett 

„aPiMonDia” MéhéSzeti világ-
konFerencia alkalMáBól).
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kátki MéheS ( Felújítva: 2012-
Ben).

a 30 hektároS MéhéSzeti Park 
réSzlete. helyi véDettSégű ter-
MéSzetvéDelMi terület. 1899–
1902 között MéhéSzeti Park-
ként telePítették, a MéhéSzeti 
gazDaSág Mézelő növényekkel 
való ellátáSára.

a MéhéSzeti ParkBan található 
ereDeti MéheSház (éPült 1902-
Ben).
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az 1970-eS évekBen a Méhé-
Szeti Park SzoMSzéDSágá-
Ban éPült egykori húSnyúl 
tenyéSzteleP (teljeS Felújí-
táSra Szorul).

Gödöllői-Isaszegi Tórendszer

a 70 hektároS tórenDSzer 
az 1930-aS évekBen BálDy Bá-
lint kezDeMényezéSére jött 
létre a rákoS-Patak FelDuz-
zaSztáSával. nagyoBB réSze 
horgáSztóként MűköDik.

génBanki tavak tervezett 
helySzíne (ereDetileg ki-
alakítva az 1930-aS évekBen, 
Felújítva 2011–2013-Ban az 
aranyPonty zrt. éS az iSzaPFa-
ló kFt. közreMűköDéSével).
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IGAZGATÓ

Jogtanácsos Nemzetközi koordinációs titkárság KÁTKI titkárság Belső ellenőr

ÁLTALÁNOS
IGAZGATÓHELYETTES

GAZDASÁGI
IGAZGATÓHELYETTES

Műszaki és
informatikai

csoport

Üzemeltetési
csoport

(gondnokság)

Állattartó
telepek

Kisállattenyésztési
és Kutatási Főosztály

Génbanki és Génmegőrzési
Koordinációs Főosztály

Gazdasági-pénzügyi
Igazgatóság

Agrárökológiai és génmegőrzési 
kutatócsoport

Genetikai és szaporodásbiológiai 
kutatócsoport

Kisállattenyésztési 
és takarmányozási kutatócsoport

Magyar kisállat génbanki
csoport

Génvédelmi és génmentési
csoport

Génmegőrzési koordinációs
csoport

Méhészeti Intézet
(főosztályként)

Oktatási Koordinációs
Főosztály

Méhészeti és méhbiológiai
kutatócsoport

Méhtenyésztési és génmegőrzési
csoport

Méhészeti termékminősítő
csoport

Számviteli-pénzügyi
csoport

Vagyongazdálkodási
csoport

Pályázati koordinációs
csoport

A KÁTKI szervezeti felépítése
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Parlagi Pulykák zetelakán

A KÁTKI alaptevékenysége

Kisállattenyésztési és Kutatási Főosztály

Alapfeladata: A haszonállat-fajtavéde-
lemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevé-
kenységhez és kisállattenyésztéshez kap-
csolódó kutatási-fejlesztési és innovációs 
tevékenység.

– A fenti szakterületekhez kapcsolódó 
biológiai (genetikai, szaporodásbiológiai, 
élettani) alapkutatások, a környezetbarát 
és ökológiai szemléletű mezőgazdasággal 
kapcsolatos állattenyésztési, tartási és ta-
karmányozási alkalmazott kutatások.

– A génbanki állományok jellemzését, 
hasznosítását és termelésbe vonását, ere-
detvédelmét és hungarikum termékek előál-
lítását célzó alap- és alkalmazott kutatások 
és kísérleti fejlesztések.

– A magyar haszonállat-tájfajták felderíté-
sét, leírását, hasznosítását, és új génbanki 
állományok kialakítását célzó terepi vizsgá-
latok végzése a Kárpát-medencében és más 
nemzetközi együttműködések keretében.

Agrárökológiai és Génmegőrzési 
Kutatócsoport

A kutatócsoport hagyományos intézeti 
alaptevékenységként a baromfitenyésztés-
sel és a baromfi génbanki tevékenységgel 
kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatá-
si tevékenységet végez. Részt vesz a régi 

hagyoMányoS haSzonállataink az erDélyi Sajó völgyéBen
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magyar baromfifajták hasznosítását célzó 
intézeti és konzorciális projektekben és a 
kapcsolódó intézeti fejlesztési és kutatási 
tevékenységben. Folyamatosan végzi a faj-
ták teljesítményvizsgálatát. A vidékfejlesz-
tési projektek keretében szervezi a hazai 
HU-BA mintafalu programokat, részt vesz a 
kárpát-medencei faluprogramok és a ház-
táji gazdálkodás fejlesztési programjaiban, 
a haszonállat-génmentési feladatok ellátá-
sában, a kárpát-medencei felmérésekben, a 
ritka fajták és egyedek gyűjtésében, új gén-
banki nukleusz állományok kialakításában. 
Vizsgálja a régi magyar haszonállatfajták 
ökológiai és ökológiai típusú hasznosításá-
nak lehetőségeit, és ökológiai termék-előál-
lítást, illetve ökológiai vegyes gazdálkodást 
megalapozó kutatásokat szervez és végez. 
Irányítja az intézmény délkelet-ázsiai prog-
ramjait a „Kutatás a fejlesztésért” témakör-
ben, nemzetközi együttműködések kereté-
ben vizsgálja a régi magyar baromfifajták 
trópusi adaptációs képességeit, és részt 
vesz a szegény vidékek állattenyésztési, fej-
lesztési és helyi génmegőrzési programjai-
ban. Fejleszti az intézet hazai és nemzetközi 
kapcsolatait a haszonállat-génmegőrzés és 
az agrár-ökológia szakterületeken, illetve az 
agrár-környezetvédelem állattenyésztési és 
növénytermesztési programjaiban érdekelt 
intézményekkel. Részt vesz az intézmény 
vagyonkezelésében lévő területek ökológiai 
típusú hasznosításának szervezésében. Ok-
tatási, szaktanácsadási tevékenységet lát el, 
részt vesz egyetemi képzési programokban, 
kihelyezett tanszék keretében.

Genetikai és Szaporodásbiológiai 
Kutatócsoport

A kutatócsoport három fő tevékenységi kört 
ölel fel: molekuláris és citogenetikai, szapo-
rodásbiológiai és spermatológiai, valamint 
embrionális fejlődésbiológiai vizsgálatokat. 
Ezeket jelenleg elsősorban őshonos és in-
tenzív baromfifajokon végzi, de lehetőség 

van vadmadarak, emlős és halfajok, kétél-
tűek és hüllők, illetve méhek vizsgálatára is.

Alap és alkalmazott kutatási feladato-
kat egyaránt ellát, szem előtt tartva a me-
zőgazdaság igényeit, a tenyésztők problé-
máit. A meglévő laboratóriumi kapacitással, 
illetve a több évtizedes szakmai tapaszta-
lattal képes a tenyésztés, a génmegőrzés, a 
fenntartható gazdálkodás, valamint a biodi-
verzitás terén felmerülő komplex kérdések 
megoldására.

Jelenleg meghatározó feladata egy ba-
romfi in vitro génbank létrehozása, amely 
sperma, embrionális sejt és korai ivarszerv 
szövetek fagyasztásával Magyarországon, 
de Európában is egyedülálló. Mint ex situ 
génmegőrzési tevékenység, ezzel kapcso-
lódik az EU agrár-környezetvédelmi, és az 
extenzív termelés támogatási céljainak 
megvalósításához (CRYOBIRD). A csoport 
minden tagja részt vesz oktatási és szakta-
nácsadási tevékenységben is.

Kisállattenyésztési és Takarmányozási 
Kutatócsoport

A kutatócsoport a nyúl fajban a tenyész-
tő szervezetekkel, a vállalkozói szférával, 
az oktató- és kutatóintézetekkel karöltve 
szakmai kapcsolatok és közös pályázatok 
keretében foglalkozik az őshonos és az in-
tenzív nyúlfajták génmegőrzésével, gene-

eMBrionáliS Sejtek MikroinjektáláSa  
MikroManiPulátor SegítSégével
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tikai képességeik feltárásával és haszno-
sításával. 

A kutatás-innováció mellett ismeretter-
jesztő, oktatási és szaktanácsadási tevé-
kenységet is végez. Feladata az aktuális és 
a várható kutatási irányok meghatározása, 
figyelembe véve a gazdasági, a fogyasztói 
és a társadalmi kihívásokat. Legutóbbi és 
jelen kutatási témái szorosan kapcsolód-
nak a biztonságos, környezetkímélő, ter-
mészetszerű, állatbarát és gazdaságos 
nyúltenyésztéshez, valamint a piacképes, 
minőségi és egészséges nyúlhús előállí-
táshoz (COST848, GAK, OMFB és KMR pá-
lyázatok). A kutatócsoport kiemelt kutatási 
területei az alábbiak.

– Genetika, szelekció, tenyésztés: a nyúl-
fajták génmegőrzése, genetikai képességük 
feltárása, szelekció és tenyésztés molekulá-
ris genetikai és klasszikus tenyésztési mód-
szerekkel.

– Szaporodásbiológia: az anyanyulak hor-
monkezelés nélküli ivarzás szinkronizációs 
(ún. biostimulációs) módszereinek kidolgo-
zása. Az ovuláció kiváltása GnRH-analóg ke-
zelés helyett ondóval bevitt intravaginális 
módszerekkel.

– Takarmányozás: melléktermékek hasz-
nosítása, természetszerű takarmányozás.

– Tartásmód, állatjólét, állategészségügy: 
tartástechnológiai vizsgálatok.

– Hús, húsminőség: különleges minőségű 
nyúlhús előállítás.

Génbanki és Génmegőrzési Koordinációs 
Főosztály

Alapfeladata: génmegőrzési-tenyésztési ko-
ordinációs feladatok, és a régi, magyar ha-
szonállatok teljes körű fajtavédelme, gén-
banki tevékenység.

– Hazai és nemzetközi tenyésztési-gén-
megőrzési és szervezési feladatok ellátása 
az őshonosként védett magyar haszonállat-
fajták védelme és az érintett hazai tenyész-
tő szervezetek támogatása érdekében.

– Országos programok kidolgozása és 
szervezése az őshonosként védett magyar 
haszonállatfajták védelmére és hasznosítá-
sára; igény szerinti tenyészállat-előállítás, 

-kihelyezés, -forgalmazás szervezése.
– Génmegőrzési koordinációs feladatok el-

látása: szakmai koordináció a génbankok, 
a tenyészetekben végzett génmegőrzés és 
a fajták hasznosítása terén; szervezeti ko-
ordináció minisztériumi háttérintézmény-
ként a hatóságok és szakmai szervezetek, 
tenyésztők és hasznosítók között.

– Magyar baromfi génbankok in vivo és in 
vitro fenntartása, üzemeltetése és fejleszté-
se, magyar baromfi génbanki hálózat szer-
vezése és felügyelete.

– A Kárpát-medencében őshonos vagy ho-
nosult, különösen veszélyeztetett egyéb 
haszonállatfajták génbanki-nukleusz-, il-
letve bemutató állományainak kialakítása, 
fenntartása (szarvasmarha-fajták, bivaly, Magyar óriáS nyúl
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ló és szamár, juhfajták és kecske, sertés, 
nyúl).

– A Méhészeti Intézettel közösen, a pan-
non méh (a Kárpát-medencében őshonos, 
egyetlen méhfajta) központi tenyésze-
ti (génbanki) állományának kialakítása és 
fenntartása.

A főosztály feladatköre a haszonállat-gén-
tartalékok védelmi rendszere szerint szer-
veződik.

Magyar kisállat génbanki csoport

Legalapvetőbb feladata az őshonos ha-
szonállatok élő állapotban történő (in 
vivo) génbanki megőrzése – őshonos ba-
romfi génbanki állomány fenntartása – és 
a megőrzési feladatok koordinációja más 
haszonállatok (nagyállatok) esetében. A 
KÁTKI in vivo baromfi génbankjában össze-
sen öt baromfifajt tartunk fenn, ezen belül 
14 baromfi fajtát, melyeket szigorúan meg-
határozott tenyésztési stratégiát követve 

szaporítunk a genetikai diverzitás hosszú 
távú fenntartása érdekében.

Az intézményünkben kialakított haszon-
állat génbanki bemutató telepen – többek 
között – olyan fajták nukleusz tenyészete-
it kezdtük kialakítani, melyek egyrészt lét-
számban a veszélyeztetett kategória alsó 
határán mozognak, másrészt még nem el-
ismert és nem őshonosként besorolt fajták 
(génmentési programok).

Génmegőrzési koordinációs csoport

A főosztály génvédelmi munkájának alap-
ja a tenyésztőkkel való kapcsolattartás, in-
formálás, a génmegőrzésben elkötelezettek 
megszólítása, a közös szakmai elképzelé-
sek megfogalmazása, valamint a kommuni-
káció elősegítése a gyakorlati szakemberek 
és a hatóságok, döntéshozók között.

A génvédelem keretében tenyésztésben 
fenntartott fajtatiszta egyedek és állomá-
nyok a géntartalék védelem és fajtahasz-

rézPulykák a kátki génBanki telePén
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naPoS cSiBék oltáSa a keltetőBen

nosítás alapját jelentik. A fajták fennma-
radása annál biztonságosabb, minél több 
helyen, egymástól földrajzilag is elkülönül-
ve tartanak fajtatiszta állományokat. Ősho-

nos baromfifajtát jelenleg 24 elit tenyésztő 
tart 99 tenyészetben. Az elit tenyésztők kö-
zött szerepelnek költségvetési intézmények, 
nemzeti parkok, helyi vállalkozások, családi 
gazdaságok.

A nagyállatok vonatkozásában állandó a 
kapcsolatunk az összes elismert tenyésztő 
szervezettel és – úgy is, mint az Őshonos 
Haszonállatok Génerőforrás Bizottsága hát-
térintézménye – bármely kérdéskörben se-
gíteni tudjuk és akarjuk a géntartalékok vé-
delmének minden ágát.

A géntartalékok hosszú távú, biztonsá-
gos megőrzéséhez elengedhetetlen, hogy 
hagyományos haszonállatfajtáink újra köz-
tenyésztésbe kerüljenek, és termékként is 
hasznosíthatók legyenek. A főosztály a gén-
megőrzés keretében végzett munkájával ezt 
a törekvést segíti.

Az ökológiai állattartásra alapozva sok, 
még kiaknázatlan lehetőség rejlik a különle-

SzíneS őShonoS BaroMFiuDvar a kátki génBankBan
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ges minőségű, Kárpát-medencére jellemző 
hungarikum termékek előállításában. A ba-
romfifélék esetén a HU-BA, vagyis a Hunga-
rikum Baromfi védjeggyel ellátott piaci áruk 
előállítása és kereskedelmének kialakítása 
folyamatban van. Bizonyos termékek, mint 
például a mélyalmos kifutós tartásból szár-
mazó őshonos baromfi árutojás, és a vég-
termék minősítésű napos állatok értékesí-
tését a KÁTKI jelenleg is végzi.

Génvédelmi és génmentési csoport

A főosztály génmentési tevékenysége ma-
gába foglalja az eredeti élőhelyen, termé-
szetes körülmények között még fellelhető 
parlagi állományok, a védelem alatt nem 
álló, veszélyeztetett, értékes génállomá-
nyok felkutatását, génbanki megőrzés alá 
helyezését, in situ védelmét, és adott eset-

ben bevitelét a tenyésztésben fenntartott 
azonos fajtatiszta állományokba (elsősor-
ban vérfrissítés céljából), a jellemző, ter-
mészetes tulajdonságok megtartása ér-
dekében. A génmentési programok során 
felkeresünk olyan Kárpát-medencében lévő 
településeket, tanyákat, ahol a hagyomá-
nyos agrártermelési rendszereket és a ha-
gyományos haszonállatfajtákat alkalmaz-
zák. Örömteli, hogy az erdélyi, felvidéki, 
vajdasági és kárpátaljai falvakban sok he-
lyütt fennmaradt a hagyományos paraszti 
életforma, és a gazdálkodás ma is sokszínű. 
Haszonállatok közül ma is jellemző a juh, a 
szarvasmarha, a sertés, a ló, a szamár és 
a baromfifélék. A KÁTKI jelenlegi génban-
ki baromfiállományának felszaporítása is 
hasonló rejtett értékekre alapozva, azokat 
felkutatva és begyűjtve kezdődött mintegy 
húsz évvel ezelőtt. A KÁTKI-ban kialakított 
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nagyállat bemutató egyedei közül is sok 
külhonból származik, további fajták és te-
nyészegyedek begyűjtését pedig folyama-
tosan végezzük.

A főosztály részt vesz azoknak a progra-
moknak a szervezésében is, amelyek a ha-
gyományos haszonállatok eredeti élőhe-
lyükre, a mára teljesen kiüresedett vidéki 
udvarokba történő visszajuttatását céloz-
zák. Az elmúlt évtizedben számos sikeres 
programot indított a KÁTKI, amely során na-
pos csibét, keltető tojást, vagy felnőtt állatot 
juttattunk ki kárpát-medencei településekre.

Összefoglalva: főosztályunk a géntartalék 
védelem minden ágában aktívan részt vesz 
és dolgozik, segíti a kutatást, oktatást és 
szemléletében is hozzájárul a hagyományos 
magyar értékek méltó megbecsüléséhez.

Méhészeti Intézet

2010 őszén a KÁTKI újbóli önállósodásával 
a Méhészeti Intézet is újjáalakult. A folya-

matosan szépülő, megújuló környezetben, 
kiváló pannon méh állománnyal, az intézet 
elismert szaktekintélyekből és lelkes fia-
talokból álló csapata dolgozik. Az itt folyó 

– növekvő mértékben gyakorlati szemléle-
tű – kutatás és szakmai munka messzeme-
nően figyelembe veszi a méhészeti ága-
zat igényeit, és a méhésztársadalommal 
együttműködve az ágazat felemelkedését 
szolgálja.

Miután a KÁTKI ismét visszanyerte önál-
lóságát, a méhészet (főosztályi rangon) Mé-
hészeti Intézetté alakult. Az intézet három 
kutatócsoporttal dolgozik.

Méhészeti és Méhbiológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport 2010 óta működik a Méhé-
szeti Intézet részeként. Folytatva a hagyo-
mányokat, folyamatosan konzultál a magyar 
méhészekkel az Országos Magyar Méhésze-
ti Egyesületen (OMME) keresztül és közvet-
lenül is. Ez utóbbi kapcsolat gerincét a méh-
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betegségek, méhpusztulások kivizsgálása 
teszi ki beküldött méhminták alapján szol-
gáltatásként, illetve ingyenes szaktanács-
adás keretében.

A kutatócsoport feladata az intézet kísér-
leti méhesének felügyelete, a méhcsaládok 
folyamatos fenntartása, szaporítása, a kü-
lönféle teszt-vizsgálatok végzése, valamint 
méhlegelővel kapcsolatos kutatások. A je-
lenlegi kutatások új gyógyszerek kipróbá-
lása mellett a méhcsaládok vírusfertőzött-
ségére, a varroa rezisztencia szelekcióra, a 
méhcsaládok Nosema ceranae fertőzöttsé-
gére és kezelésére, illetve a nyúlós költés-
rothadás járványtanára és az ellene való 
védekezésre irányulnak. A kutatócsoport 
aktívan részt vesz az oktatásban, tovább-
képzésekben, elméleti és gyakorlati órák 
keretében (OMME elméleti ismeretterjesz-
tés, Szent István Egyetem Felnőttképzés, 

Bemutató Méhes stb.) és a Méhészeti Gyűj-
teménytár bemutatásában. Hazai és nem-
zetközi konferenciákon vesz részt, tudomá-
nyos és népszerű közleményeket publikál 
a magyar méhészet legmagasabb tudomá-
nyos fórumaként.

Méhtenyésztési és génmegőrzési csoport

A kutatócsoport feladata a krajnai méh pan-
non változat központi tenyésztési (génban-
ki) állományának kialakítása és fenntartása, 
továbbá génmegőrzési-tenyésztési koordi-
nációs, fajtafenntartáshoz kapcsolódó tevé-
kenységek. Ezen feladatok szerves része a 
Magyar Méhtenyésztők Országos Egyesület 
(MMOE) tagjaként tevékenykedő anyaneve-
lők tenyészcsaládjainak ellenőrzése terme-
lési-, termelést meghatározó viselkedési- és 
fajtabélyeg vizsgálatok alapján.
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Új kutatási területként genetikai diverzi-
tás vizsgálatokat végzünk olyan genetikai 
markerek meghatározására, amelyek lehe-
tővé teszik a különböző mézelő méh válto-

zatok, például a pannon méh DNS-alapú 
azonosítását. 

További célkitűzés a mesterséges termé-
kenyítési módszer adaptálása és alkalma-
zása a méhtenyésztésben.

Méhészeti termékminősítő csoport

A KÁTKI Mézvizsgáló laboratóriuma 2001. jú-
lius 19-én nyílt meg. A műszerek beszerzé-
séhez a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium EU harmonizációs támogatá-
sa és egyéb pályázati programok nyújtottak 
anyagi hátteret.

2001–2003-ban a selyemkóróméz elem-
tartalmának vizsgálatát, majd a selyemkó-
ró- és akácméz összehasonlítását végezte 
a csoport. A két fajtaméz cukorösszetéte-
lét, enzimaktivitását, kémhatását, színét és 
aromaanyagait írtuk le. Az aromaanyagok 
mérése a Budapesti Corvinus Egyetem Élel-
miszerkémiai és Táplálkozástudományi Tan-
székén Dr. Korány Kornél vezetésével tör-
tént. A mézek aromaanyagainak vizsgálata 
mellett az akác és selyemkóró virágok illat-
anyaga is meghatározásra került.

A laboratórium az intézetben folyó kuta-
tások vegyészeti háttereként és szolgáltató 
laborként is funkcionál.

hallgatók gyakorlati oktatáSa a kátki MéheSéBen
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A jelenlegi műszerek lehetővé teszik a Ma-
gyar Élelmiszerkönyv 1-3-2001/110 számú 
előírásában szereplő, mézre vonatkozó fi-
zikai-, kémiai-, érzékszervi- és mikroszkó-
pos jellemzők többségének vizsgálatát. A 
mézek minősítése során meghatározható 
a küllemi leírás (szín, íz, illat, megjelenés, 
állomány), a fizikai-kémiai jellemzők (elekt-
romos vezetőképesség, nedvességtartalom, 
cukorösszetétel, HMF tartalom, enzimakti-
vitás, kémhatás, savfok) és a pollen össze-
tétele mikroszkópos vizsgálattal. A mézek 
elemzése mellett egyéb méhészeti termé-
kek vizsgálatára is lehetőség van, így pél-
dául a méhviasz paraffin tartalmának meg-
határozására.

Oktatási Koordinációs Főosztály

Alapfeladata: a fajtavédelemhez, génmeg-
őrzéshez, génbanki tevékenységhez és kis-
állattenyésztéshez kapcsolódó oktatási és 
ismeretterjesztő tevékenység, mely 2012-
ben vidékfejlesztési és családi gazdasági 
mintaprojektek kidolgozásával, szervezé-
sével és irányításával egészült ki.

Vidékfejlesztési csoport

A vidékfejlesztési csoport KÁTKI hagyomá-
nyaira, kutatási és tenyésztési programjai-
ra, valamint szakmai kapcsolatrendszerére 
alapozva, a gyakorlat számára programokat 

dolgoz ki. Célunk, hogy ezekkel hozzájárul-
junk a magyar vidék fenntarthatóságához.

Kiemelt partnereink az önkormányza-
tok, velük együttműködve alakítjuk ki a te-
nyésztési és integrációs központokat. Ezek 
segítik a programhoz kapcsolódó családok 
háztáji udvarának kialakítását és folyama-
tos fenntartását.

A csoport mintaprogramjai a faluprogra-
mok:

– HU-BA baromfitenyésztésre alapozott 
program.

– Nyúl-unk a munkáért program.
– Bronzpulyka program.
– Húsgalamb program.
– Háztáji mintakert program (együttmű-

ködésben a Növényi Diverzitás Központtal), 
amely bemutatja a költséghatékony ökoló-
giai zöldség és gyümölcstermesztést csalá-
di-háztáji gazdaságok számára. A demonst-
rációs kertet a KÁTKI területén alakítottuk ki.

– Tanyató program, amely komplex szol-
gáltatást nyújt vizes élőhelyek és vízbázi-
sok rehabilitációjára és multifunkcionális 
használatára. A KÁTKI területén alakítottuk 
ki partnereinkkel közösen a Halászati Gén-
megőrzési Kutató és Képzési Programköz-
pontot, valamint a bemutató tavakat.

– Kistermelői képzések gyakorlati bázisá-
nak biztosítása a KÁTKI területén és Gödöllő 
térségében található kisüzemekben.

Oktatási szakképzési csoport

A programjainkhoz minden területen bizto-
sítjuk az elméleti és gyakorlati képzést:

– A fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, 
génbanki tevékenységhez és kisállatte-
nyésztéshez kapcsolódó oktatási és isme-
retterjesztő tevékenység, mely 2012-ben 
vidékfejlesztési és családi gazdasági min-
taprojektek kidolgozásával, szervezésével 
és irányításával egészült ki.

– Részvétel a graduális és posztgraduá-
lis képzésben a KÁTKI és a szakirányú kép-
zést végző felsőoktatási intézmények kö-
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zötti kihelyezett tanszéki megállapodások 
keretében.

– Bemutató- és oktatótelepek, mintaüze-
mek kialakítása, fenntartása és működte-
tése.

– A vidékfejlesztéshez és a háztáji gazda-
ságok fejlesztéséhez kapcsolódó, fajtavé-
delemhez, génmegőrzéshez, a veszélyez-
tetett haszonállatfajták hasznosításához és 
elterjesztéséhez szükséges szaktanácsadá-
si, szakértői tevékenység.

– Publikációs tevékenység, tudományos, 
szakmai és kapcsolódó ismeretterjesztő ki-
adványok szerkesztése és kiadása.

– A magyar haszonállat-génmegőrzés ha-
tárokon túli bemutatása, nemzetközi szere-
pének erősítése, közös, két- vagy többolda-
lú génmegőrzési és fejlesztési programok 
szervezése.

– Az intézmény tevékenységéhez kapcso-
lódó történeti gyűjtemények (múzeum) mű-
ködtetése.

egyeteMi hallgatóknak Mutatja Be a Szürke Marhákat Dr. BóDi láSzló
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Az alábbiakban szervezeti egységenként 
bemutatjuk azokat a kollégáinkat, akik e 
könyv szerkesztésekor a KÁTKI-ban dolgoz-
tak. A vezetők, a kutatók és a főosztályok 
diplomás munkatársai rövid bemutatkozó 
anyaggal szerepelnek. Azok a kollégák, akik 
több szervezeti egység tagjaként is felada-
tot vállalnak, részletesen a főtevékenysé-
gük helyén szerepelnek. Felsoroltuk azokat 

Munkatársaink

a korábbi munkatársainkat, akik az új intéz-
mény megalakulásától legalább fél évig a 
KÁTKI-ban dolgoztak, továbbá a 2013-ban 
belépett, új kollégáinkat is.

Megemlékeztünk azokról a kedves kol-
légáinkról is, akiket a halál elragadott kö-
rünkből, és sajnos már csak örökös KÁTKI 
munkatársként szerepelhetnek ebben a 
könyvben.

Igazgatóság

Dr. Szalay István
igazgató, 

tudományos főmunkatárs

A KÁTKI-ban és jogelődjeinél 
1980-tól dolgozik, 1992 és 
2000 között, majd 2010-től 
az ismét önálló intézmény-
ként működő KÁTKI igazga-
tója, a Kisállattenyésztési 
és Kutatási Főosztály tudo-
mányos főmunkatársa. Főbb 
kutatási területei a baromfi 
genetika, a háziállatfajták 
génmegőrzése, a régi ma-
gyar baromfifajták in situ 
génbanki fenntartása; ökoló-
giai állattenyésztés; magyar 

baromfi hasznosítási kutatá-
sok Délkelet-Ázsiában; kuta-
tás a fejlődésért (Research 
for Development, R&D). Ko-
rábbi kutatási témái a ba-
romfi citogenetika, embrioló-
gia, in vivo baromfi génbanki 
módszerek és az ökológiai 
baromfitartás témaköreihez 
kapcsolódnak.

A KÁTKI baromfi génbank-
jának 1990. évi létrehozásá-
tól az intézmény génmeg-
őrzési és fajtafenntartási 
munkáinak irányítója, a régi 
magyar baromfifajták te-
nyésztő szervezeteként 
1997-ben létrehozott Magyar 
Kisállatnemesítők Génmeg-
őrző Egyesülete (MGE) ala-
pító elnöke. A HU-BA (hun-
garikum baromfi) termék- és 
mintafalu-programok, és a 
régi magyar haszonállat-táj-
fajták génmentési program-
jainak vezetője.

2006-tól címzetes egye-
temi docens (BCE), 2009-
től címzetes egyetemi tanár 
(NyME). 3 hazai egyetem 
doktori iskolájának témave-
zetője és tantárgyfelelőse.

Rövidné Kovács Krisztina
gazdasági igazgató-helyettes

2011-től dolgozik a KÁTKI- 
ban mint számviteli ügyin-
téző, megbízott gazdasági 
vezető. 2011. június 15-től 

– 5 éves időtartamra – ki-
nevezett gazdasági igazga-
tóhelyettes. Közvetlen irá-
nyításával működik a KÁTKI 
gazdasági szervezete, amely 
az ügyrendjében meghatá-
rozottak szerint biztosítja a 
feladatellátás személyi, tár-
gyi és működési feltételeit. 
Feladatkörébe tartozik az 
intézet működésével kap-
csolatos gazdasági, pénz-
ügyi, könyvvezetési, illetve 
az ezekkel összefüggésben 
felmerülő adminisztratív fel-
adatok irányítása.
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Dr. Kisné 
Dr. Do thi Dong Xuan

nemzetközi titkárságvezető, 
tudományos főmunkatárs

1996-tól dolgozik a KÁTKI- 
ban mint tudományos fő-
munkatárs, egyúttal az új-
jáalakult KÁTKI Nemzetközi 
Koordinációs Titkárság ve-
zetője 2010-től. Főbb kuta-
tási területei a háziállatfaj-
ták génmegőrzése, a régi 
magyar baromfifajták in situ 
génbanki fenntartása; ökoló-
giai állattenyésztés; magyar 
baromfi hasznosítási kutatá-
sok Délkelet-Ázsiában; kuta-
tás a fejlődésért (Research 
for Development, R&D). Ko-, R&D). Ko-
rábbi kutatási témái a ba-
romfi szaporodásbiológiája, 
lúdtenyésztés, alkalmazott 
szaporodásbiológia a lúdte-
nyésztésben, baromfi mes-
terséges termékenyítése. 
1995-től a Szent István Egye-
tem doktori iskoláinak téma-
vezetője, illetve tantárgy fe-
lelőse. 1997-ben a Magyar 
Kisállatnemesítők Génmeg-
őrző Egyesülete (MGE) alapí-

A KÁTKI főosztályai

Génbanki és Génmegőrzési 
Koordinációs Főosztály

tó tagja és 2002-től nemzet-
közi koordinátora. 2002 óta 
a Rare Breeds International 
(ritka állatfajták génmegőr-
zésének nemzetközi szerve-
zete) igazgatósági tagja és 
délkelet-ázsiai koordinátora.

Polgárné Staud Magdolna
igazgatósági titkárságvezető

Dr. Nagy Józsefné
belső ellenőr

Dr. Koppány Miklós
jogtanácsos

Chugyik János
műszaki koordinátor

Cseri Béla
vagyongazdálkodási ügyintéző

Rudas Lászlóné
készletnyilvántartó

Soltész Nagy Pálné
pénzügyi ügyintéző

Korábbi munkatársaink
Bori Tamás

általános igazgatóhelyettes
Bertók Zoltánné

könyvelő

Új munkatársaink
Tóthné Müller Erzsébet

könyvelő
Rein Róbert

vagyongazdálkodási ügyintéző

Koppány Gábor
főosztályvezető

2012-től a KÁTKI munkatársa, 
jelenleg a Génbanki és Gén-
megőrzési Főosztály megbí-
zott vezetője. Feladatai: az 
őshonos elismert tenyésztő 
szervezetek közös céljainak 
elősegítése a géntartalék 
védelemben, javaslatok ki-
dolgozása és elfogadtatá-
sa tenyésztési, tartási, állat 
egészségügyi szempontok 
alapján. Ennek érdekében 
kapcsolattartás a témában 
illetékes felsőoktatási intéz-
ményekkel, hatóságokkal, 
nemzeti parkokkal, egyesü-
letekkel, szakbizottságokkal, 
tenyésztőkkel minden ha-
gyományos állatfajt és -faj-
tát illetően. Feladata továb-
bá a vonatkozó rendeletek, 
pályázatok véleményezése, 
egyszóval a koordináció.

A nagyállat-bemutató te-
lepünk működtetése, mik-
ro populációk fenntartása 
olyan állatfajtákban, ame-
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lyek a veszélyeztetettségi 
kategória alsó határán mo-
zognak.

Közreműködés az oktatás 
minden területén.

Őshonos egyesületekben 
alapító tag, tenyésztés-bi-
zottsági tag, elnök.

Barta Ildikó
génbanki tenyésztésvezető

1991-től dolgozik a KÁTKI-
ban és jogelődjeinél, majd 
2010-től az ismét önálló in-
tézményként működő KÁTKI 
génbanki tenyésztésvezető-
je. Főbb szakterülete a régi 
magyar baromfifajták in 
situ génbanki fenntartása; 
ökológiai állattenyésztés. A 
KÁTKI baromfi génbankjá-
nak 1990. évi létrehozásától 
az intézmény génmegőrzési 
és fajtafenntartási munkái-
nak résztvevője, a régi ma-
gyar baromfifajták tenyész-
tő szervezeteként 1997-ben 
alapított Magyar Kisállatne-
mesítők Génmegőrző Egye-
sületének (MGE) génbanki 
tenyésztője.

hatóságok és szakmai szer-
vezetek, tenyésztők és hasz-
nosítók között;

2011-től előadóként közre-
működik az intézet oktatá-
si-ismeretterjesztési felada-
taiban.

2010-ben a gödöllői Szent 
István Egyetemen szerzett 
egyetemi oklevelet a Környe-
zet és Tájgazdálkodási Inté-
zetben, mint környezet-gaz-
dálkodási agrármérnök.

Korábbi munkatársunk
Stompné Molnár Ilona

tenyésztő

Kisállattenyésztési és 
Kutatási Főosztály

Dr. Szalay István
főosztályvezető, tudományos 

főmunkatárs

Dr. Kisné  
Dr. Do thi Dong Xuan

tudományos főmunkatárs
Dr. Bódi László

tudományos főmunkatárs

Dr. Barna Judit
tudományos főmunkatárs

1977-től dolgozik a KÁTKI-
ban, illetve annak jogelőd-
jeiben állatorvosként és 

1986-ban szerzett mező-
gazdasági mérnöki diplomát 
a Kolozsvári Agrártudományi 
Egyetemen, amelyet 1990-
ben honosított a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen. 
1998-ban szerzett Baromfi- 
és Kisállattenyésztő szak-
mérnöki oklevelet a Pannon 
Agrártudományi Egyetem Ál-
lattenyésztési Karán.

Kovács Judit
tudományos gyakornok

2010-től dolgozik a KÁTKI- 
ban. Főbb kutatási területei 
a háziállatfajták génmeg-
őrzése, a régi magyar ba-
romfifajták in situ génban-
ki fenntartása; ökológiai 
állattenyésztés. Részt vesz 
az intézet génmegőrzési-te-
nyésztési koordinációs fela-
dataiban, amely magában 
foglalja a hazai és nemzet-
közi tenyésztési-génmegőr-
zési és szervezési feladato-
kat, az országos programok 
kidolgozását és szervezését 
az őshonosként védett ma-
gyar haszonállatfajták védel-
mére és hasznosítására és a 
szakmai segítségnyújtást a 
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kutatóként, először nyúlte-
nyésztési, később baromfi 
szaporodásbiológiai kutatá-
si területen. PhD-fokozatot 
1999-ben szerzett. Jelenlegi 
kutatásai a baromfi in vitro 
génmegőrzésének különbö-
ző aspektusaira irányulnak 
(spermiumok, embrioná-
lis sejtek, korai ivarszervek 
hosszú távú megőrzése).

Két nappali PhD-hallgató 
témavezetője. A SZIE MKK 
BSc képzésében a „Szapo-
rodásbiológia” és az MSc 
képzésben a „Részletes sza-
porodásbiológia” tantárgyak 
felelőse. Emellett részt vesz 
több egyetem graduális és 
doktori képzésében. 2011-
ben címzetes egyetemi ta-
nári címet kapott. 2002 óta 
elnökségi tagja a Szaporo-
dásbiológiai Társaságnak.

Jelenleg témavezetője a 
„Biotechnológiai módszerek 
fejlesztése és alkalmazása 
a baromfi szaporodásbioló-
giában a genetikai diverzitás 
megőrzése céljából” (2010–
2013) című francia–magyar 
bilaterális pályázatnak.

Dr. Eiben Csilla
tudományos főmunkatárs

és embriológia, probiotikus 
technológiák. Egy nappali 
PhD-hallgató témavezetője.

Részt vállal a SZIE PhD 
képzésében a „citogeneti-
ka”, és a „baromfigenetika” 
című tantárgyak oktatásával.

Résztéma-vezető a „Bio-
technológiai módszerek fej-
lesztése és alkalmazása a 
baromfi szaporodásbiológi-
ában a genetikai diverzitás 
megőrzése céljából” (2010–
2013) című francia–magyar 
bilaterális pályázatban.

Dr. Liptói Krisztina
tudományos főmunkatárs

1994-től dolgozik a KÁTKI- 
ban, 2004 óta főmunka-
társként. Jelenlegi kutatá-
si területei a baromfi korai 
ivarszerv-szövet fagyasz-
tás és átültetés alkalmazá-
sának vizsgálata az in vitro 
génmegőrzésben, továbbá a 
keltetés során a madáremb-
riók elhalását okozó geneti-
kai, technológiai tényezők 
vizsgálata.

Korábbi kutatási témái 
kapcsolódnak a citogeneti-
ka és a herpetológia téma-
köreihez is. Meghívott elő-
adóként a SZIE BSc, Msc és 

1989-től dolgozik a KÁTKI-
ban, 2000 óta főmunkatárs-
ként. Részt vesz az intézet 
fajtatiszta új-zélandi fehér 
és kaliforniai nyúlfajták po-
pulációinak fenntartásában. 
Jelenlegi kutatási területei a 
növendéknyulak alternatív 
takarmányozása és az anya-
nyulak hormonkezelés nél-
küli ivarzás-szinkronizációs 
(ún. biostimulációs) módsze-
reinek vizsgálata.

Korábbi kutatási témái 
kapcsolódnak a húsminőség, 
a tartásmód és az állatjólét 
témaköreihez is.

Meghívott előadóként 
(SZIE) a nyúltakarmányozás 
témakörben végez oktatási 
tevékenységet.

Dr. Hidas András
tudományos főmunkatárs

1985 óta dolgozik a KÁTKI-
ban, 1996 óta főmunkatárs-
ként. 2003 és 2005 között az 
intézet igazgatója volt. Jelen-
legi feladata a genetikai ku-
tatások irányítása, geneti-
kai és probiotechnológiai 
projektek tervezése kutatá-
si pályázatokhoz és megren-
deléses kutatásokhoz. Kuta-
tási területe a molekuláris 
genetika, baromfi genetika 
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PhD képzésében a „Baromfi 
szaporodásbiológia” tárgy-
ban vállal oktatási tevékeny-
séget, valamint a „Keltetés-
biológia” című PhD-tantárgy 
vezetője. Résztéma-vezető a 

„Biotechnológiai módszerek 
fejlesztése és alkalmazása 
a baromfi szaporodásbioló-
giában a genetikai diverzitás 
megőrzése céljából” (2010–
2013) című francia–magyar 
bilaterális pályázatban.

Patakiné Dr. Várkonyi Eszter
tudományos főmunkatárs

1994-től dolgozik a KÁTKI- 
ban, 1998 óta főmunkatárs-
ként. Jelenlegi kutatási terü-
lete az embrionális sejtekkel 
összefüggő manipulációk, 
ezen sejtek mélyhűtése és 
felhasználása az in vitro gén-
megőrzésben. Korábbi kuta-
tási témái kapcsolódnak a 
citogenetika, az embriológia 
és a halbiológia témakörei-
hez is. Egy nappali PhD-hall-
gató témavezetője. Meghí-
vott előadóként a SZIE BSc. 
képzésében a Halbiotechno-
lógia: „Genommanipulációk 
halakon” című „C” tárgyban 
vállal oktatási tevékeny-
séget. Résztéma-vezető a 

„Biotechnológiai módszerek 

2004-től tevékenykedik a 
KÁTKI-ban, először, mint 
diplomaterves, majd mint 
nappali tagozatos PhD-hall-
gató. 2009-től hivatalosan 
is a KÁTKI tudományos se-
gédmunkatársa, majd 2012-
ben sikeresen megszerezte 
PhD-fokozatát, azóta tudo-
mányos munkatársként foly-
tatja munkáját.

Jelenlegi kutatási területe 
a DNS alapú minősítési mód-
szerek fejlesztése a különbö-
ző fagyasztási, embrionális 
sejt és szövet transzplantá-
ciós vizsgálatokhoz baromfi-
fajokban. Korábbi kutatási 
témái kapcsolódnak az ős-
honos magyar tyúkfajták 
eredetének és genetikai di-
verzitásának vizsgálatához 
molekuláris genetikai mar-
kerekkel (mtDNS, RAPD, 
SSR, SNP), továbbá a szár-
mazás-ellenőrzés és baromfi 
ivarmeghatározás témaköre-
ihez is.

Edviné Meleg Erika
tudományos segédmunkatárs

2000-ben végzett a gödöllői 
Szent István Egyetemen. Még 
ebben az évben tudományos 
gyakornokként alkalmazták 

fejlesztése és alkalmazása 
a baromfi szaporodásbioló-
giában a genetikai diverzitás 
megőrzése céljából” (2010–
2013) című francia–magyar 
bilaterális pályázatban.

Dr. Révay Tamás
tudományos főmunkatárs

2003-től dolgozik a KÁTKI- 
ban, 2004 óta főmunkatárs-
ként. 2009 szeptemberétől 
megívott vendégkutató a 
Guelph-i Egyetem Állatorvo-
si Karán, Kanadában. Kuta-
tási területe az embrionális 
fejlődés korai szakaszának, 
illetve az ivari kromoszómák 
normális és kóros variabili-
tásának vizsgálata a citoge-
netika, molekuláris citogene-
tika és molekuláris biológia 
eszközei segítségével.

Dr. Bodzsár Nóra
tudományos munkatárs
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a KÁTKI-ban, majd 2001-ben 
tudományos segédmunka-
társi besorolásba került. 
2004–2013-ig GYES-en volt. 
3 gyermek édesanyja. Jelen-
leg a génbanki baromfifajok 
genetikai diverzitás vizsgála-
taiban vesz részt különböző 
molekuláris genetikai marke-
rek (RAPD, mikroszatellit) al-
kalmazásával.

Sztán Nikoletta
tudományos segédmunkatárs

2010-től dolgozik a KÁTKI- 
ban, 2012 óta segédmunka-
társként. Jelenlegi kutatási 
területe az embrionális sej-
tekkel összefüggő manipulá-
ciók, ezen sejtek mélyhűtése 
és felhasználása az in vitro 
génmegőrzésben, valamint 
génexpressziós vizsgálatok. 
2012 óta ösztöndíjas nappa-
li tagozatos PhD-hallgató a 
SZIE Állattenyésztés-tudo-
mányi Doktori Iskolájában. 
Aktívan részt vesz a „Bio-
technológiai módszerek fej-
lesztése és alkalmazása a 
baromfi szaporodásbiológi-
ában a genetikai diverzitás 
megőrzése céljából” (2010–
2013) című francia–magyar 
bilaterális pályázatban.

1986-tól dolgozik a KÁTKI- 
ban. Gyakorlati jellegű, ku-
tatást segítő feladatokat lát 
el, kisállat-takarmányozási 
kísérleteket, vágópróbákat 
szervez. Több mint 10 éve az 
Intézet könyvtárosaként is 
dolgozik. Angol fordítási fel-
adatokat is ellát.

Lipcsei Józsefné
szakasszisztens

Gódor Sándorné
szakalkalmazott
Szabó Zsuzsa

tudományos segédmunkatárs
Tóth István

szakalkalmazott

Váradi Éva
tudományos segédmunkatárs

2006-tól dolgozik a KÁTKI- 
ban, 2011 óta segédmunka-
társként. Jelenlegi kutatási 
területe ex situ génmegőr-
zés, hímivarsejtek- és korai 
ivarszerv-szövetek mélyhű-
téses tartósítása. 2011 óta 
ösztöndíjas nappali tago-
zatos PhD-hallgató a SZIE 
Állattenyésztés-tudományi 
Doktori Iskolájában. Aktívan 
részt vesz a „Biotechnológi-
ai módszerek fejlesztése és 
alkalmazása a baromfi sza-
porodásbiológiában a gene-
tikai diverzitás megőrzése 
céljából” (2010–2013) című 
francia–magyar bilaterális 
pályázatban.

Farkas Zsolt
tudományos ügyintéző
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Korábbi munkatársaink
Dr. Kőrösiné Dr. Molnár 

Andrea
tudományos főmunkatárs

Végi Barbara
tudományos munkatárs

Dr. Virág Györgyi
tudományos munkatárs

Podmaniczky Béla
tudományos segédmunkatárs

Balogh Károly
intézeti mérnök

Horváth Istvánné
laboráns

Lévai Tamás
technikus

Új munkatársaink
Dr. Lehoczky István

tudományos főmunkatárs
Drobnyák Árpád

mezőgazdasági technikus

Méhészeti Intézet

Dr. Zajácz Edit
főosztályvezető, tudományos 

munkatárs

2001-től dolgozik a KÁTKI- 
ban, 2007 óta munkatárs-
ként. 2012-től a Méhészeti 
Intézet megbízott főosztály-

sának vizsgálata. Korábban 
a hazai és trópusi halak ví-
rusainak és parazitáinak ku-
tatásában ért el nemzetközi-
leg elismert eredményeket. 
Csaknem tíz éven át oktatott 
a SZIE Állatorvostudományi 
Karán parazitológiát, majd a 
méhbetegségek tantárgyat 
is. A SZIE Doktori Iskola tag-
jaként jelenleg egy nappali 
PhD-hallgató résztéma-ve-
zetője.

Éveket töltött külföldi 
szaktanácsadóként, oktató-
ként és kutatóként Laoszban, 
majd Brazíliában. Rendsze-
res oktatója a SZIE felnőtt-
képzése keretében folyó 
OKJ-s Méhész szakmunkás 
képzésnek.

Több mint 150 hazai és 
nemzetközi közleménye je-
lent meg.

Kasperné  
dr. Szél Zsuzsanna

tudományos munkatárs
Pályafutását 1996-ban kezd-
te tudományos gyakornok-
ként a KÁTKI Méhészeti 
Osztályán. 2001-től tudomá-
nyos munkatársként dolgo-
zik a Mézvizsgáló laborató-
riumban. Kutatási témája a 

vezetője. Jelenlegi kutatási 
területe a pannon méh gén-
megőrzése és a mézelő nö-
vények méhészeti értékének 
vizsgálata (nektár- és pollen-
produkció, nektár cukorösz-
szetétel meghatározás).

2004 óta „Méhlegelő és 
megporzás” témakörben OKJ 
méhésztanfolyamok rend-
szeres oktatója, vizsgázta-
tója. A napraforgó és egyéb 
méhlegelő növények méze-
lése témakörben méhésze-
ti rendezvényeken előadó. 
2012-ben a „Napraforgó hib-
ridek nektártermelésének 
vizsgálata” projekt témave-
zetője.

Dr. Békési László Szabolcs 
tudományos főmunkatárs

2004-től dolgozik a KÁTKI- 
ban, tudományos főmun-
katársként, jelenleg mint 
szerződéses szaktanács-
adó. Kutatási területei a 
méhbetegségek diagnosz-
tikája,  megelőzésük és 
gyógykezelésük, alternatív 
védekezési módszerek ki-
dolgozása. Érdeklődési kö-
rébe tartozik a méhek és a 
környezet kapcsolatának ku-
tatása, a GM-növények hatá-
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különböző magyarországi 
fajtamézek fizikai-, kémiai-, 
érzékszervi- és mikroszkó-
pos jellemzőinek vizsgálata.

A KÉKI- és a Corvinus Egye-
temmel együttműködve az 
akác- és a selyemkóróméz 
enzimjeinek, színanyagai-
nak és aromaanyagainak ösz-
szehasonlítását végzi. OKJ-s 
és méhész tanfolyamokon 
a „Méhlegelő és megporzás” 
című tantárgyat oktatja, a 
SZIE Méhészeti szakirányú 
képzésében a méhészeti ter-
mékekről szóló órákat tartja. 
Jelenleg feladatai közé tar-
tozik a mézvizsgáló labora-
tóriumba érkező mézminták 
minősítése.

Harka Lívia
tudományos segédmunkatárs

2001-től dolgozik a KÁTKI- 
ban. Jelenlegi kutatási terü-
lete a méhészet, méhészeti 
gyakorlat, méhegészségügy 
(atka és nosema vizsgálatok), 
mézelő növények nektárvizs-
gálata, méhgenetika (pan-
non méh fajtajelleg-vizsgá-
lata). Korábbi kutatási témái 
kapcsolódnak a mézfajták 
pollenmeghatározásához is. 
Jelenleg a „Napraforgó hib-
ridek nektártermelésének 
vizsgálata” projekt résztve-
vője.

tása, méhbetegségek meg-
előzése és gyógykezelése.

Schiller Mátyás
vegyész

2011-től dolgozik a KÁTKI- 
ban. Jelenlegi kutatási terü-
lete a méhészeti laborban a 
termékminősítő módszerek 
fejlesztése és kutatása, to-
vábbá az angol és francia 
nyelvű szakirodalom fordí-
tása.

Korábbi kutatási témái 
kapcsolódnak a szilárd fázi-
sú peptidszintézishez.

Korábbi munkatársaink
Dr. Szalainé Mátray Enikő

 tudományos munkatárs
Krasznai Andrásné

szakalkalmazott

Új munkatársaink
Hományiné Bohus Magda

vegyész
Flórián Márton

vegyésztechnikus

Rácz Tímea
tudományos gyakornok

2011-től dolgozik a KÁTKI- 
ban. Jelenlegi kutatási terü-
lete méhegészségügy (atka 
és nosema vizsgálatok), méh 
genetika (pannon méh fajta-
jelleg-meghatározás), mé-
zelő növények méhészeti ér-
tékének (nektár és pollen) 
vizsgálata, mézmarketing. 
2012-ben a „Napraforgó hib-
ridek nektártermelésének 
vizsgálata” projekt résztve-
vője.

Poroszka Magyar Zsolt
méhész

2012-től dolgozik a KÁTKI- 
ban, a Méhészeti Intézet 
Méhtenyésztési és Génmeg-
őrzési Kutatócsoport munka-
társaként. Jelenlegi feladat-
köre a Méhészeti Intézet 
őshonos pannon méhcsalád-
jainak ellenőrzése, fenntar-

•
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Oktatási Koordinációs 
Főosztály

Székelyhidi Tamás
főosztályvezető

2012-től dolgozik a KÁTKI- 
ban. 1989 óta dolgozik szak-
tanácsadóként. Fela datai 
során kiemelt volt a me-
zőgazdasági alapanyagok 
előállításának, feldolgozá-
sának, értékesítésének, tér-
ségi integrációjának létre-
hozása. Szakmai területei 
a gazdasági elemzés, stra-
tégiai, pénzügyi menedzs-
ment, termék-projekt me-
nedzsment és marketing. 15 
éve folyamatosan dolgozik 
a térség országaiban, mint 
szaktanácsadó az említett 
területeken, amit az ACDI/
VOCA-nál és a Magyar Ízek 
Háza Kft.-nél végzett mun-
kája alapozott meg. A KÁTKI 
Oktatási Koordinációs Főosz-
tályának feladata a szakkép-
zés és egyetemi képzés kere-
tein belül a magyar őshonos 
állatok tenyésztési, és a rá-
juk épített vállalkozói modell 
lehetőségek bemutatása. A 

romfi húsminőség” című tár-
gyat oktatja.

Új munkatársaink
Bajusz Gergely

mezőgazdasági mérnök
Heim Tímea

mezőgazdasági technikus

Állattartó telepek

Baromfi génbanki telep

Gál Tamás
telepvezető

Szakalkalmazottak
Koncz Dávid
Koppány Edit

Capatana Elena
Megyeri Ferenc

Zölde Béla

Korábbi munkatársaink
Gál Gáborné

Tóth Istvánné

Új munkatársaink
Cserényi Ferenc
Gulyás Sándor

Koncz Dávid József
Makai Attiláné
Simon Viktória

KÁTKI célja, hogy területén 
kialakítsa az Országos Kis-
termelői Demonstrációs és 
Képzési Programközpontot.

Dr. Bódi László
tudományos főmunkatárs

2002-től dolgozik a KÁTKI- 
ban főmunkatársként. Je-
lenlegi kutatási területe az 
ökológiai állattenyésztés; 
állatjólét, alkalmazott eto-
lógia; baromfi húsminőség. 
Korábbi kutatási témái a lúd-
tenyésztés, lúdtermék-előál-
lítás kérdésköréhez kapcso-
lódtak. Több szakdolgozat 
külső konzulense volt. A 
SZIE BSc képzésben az „Ős-
honos háziállatok génmeg-
őrzése” című tárgy előadója, 
meghívott előadóként részt 
vesz az „Extenzív állattar-
tás” című tárgy oktatásában. 
A SZIE Környezettudományi 
Doktori Iskolájában az „Al-
ternatív állattartási módok”; 

„A viselkedés biológiai alap-
jai”; „A stressz és fájdalom 
biológiája” című tárgyakat, 
az Állattenyésztés-tudomá-
nyi Doktori Iskolában a „Ba-
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Haszonállat-génbanki 
bemutató telep

Bogár Károly
telepvezető

Szakalkalmazottak
Danhauser Soma

Surányi Károly
Zöld Attila

Központi csoportok

Technológia-fejlesztési 
Csoport

Koncsek Béla
csoportvezető

Pálinkás Zoltán
szakalkalmazott

Új munkatársunk
Rövid István

szakalkalmazott

Ökológiai Erdő- és 
Mezőgazdálkodási Csoport

Szentesi László
csoportvezető

Szakalkalmazottak
Czeglédi Benjamin

Dalló Sándorné
Gyurina Ferencné

Katona Péter
Oláh Dezsőné

Stefanek József
Zölde Róbert

HU-BA Takarmány-
fejlesztési Csoport

Somogyvári Pál
csoportvezető

Széperdei Lilla
szakalkalmazott

Lennert Lászlóné
statisztikus

A moszkvai Mezőgazdasá-
gi Akadémián szerzett dip-
lomát kibernetikus szakon 
1974-ben. 1975-ben, házas-
ságát követően költözött 
Magyarországra, ahol élete 
végéig élt. 1985-től dolgozott 
először a KÁTKI jogelődjénél 
a Nemzetközi Kapcsolatok 
osztályán, majd a KÁTKI-ban 
folytatta tevékenységét mint 
tudományos ügyintéző, ké-
sőbb kutatási segéderő. Kez-
detben a Baromfitenyészté-
si osztályon, majd 2000-től 
a Génmegőrzési és Szaporo-
dásbiológiai osztályon. Több, 
az osztályokon folyó kutatá-
si témában is részt vett (el-
sősorban a kísérleti adatok 
számítógépes, statisztikai 
feldolgozásában, kiértéke-
lésében) és több tudomá-
nyos cikk társszerzőjeként 
is szerepelt. 2011-ben vonult 
nyugdíjba. Segítőkész, szor-
galmas és kollégáival mindig 
jó kapcsolatokat fenntartó 
munkatárs volt. Fájdalom-
mal értesültünk 2011 tava-
szán bekövetkezett haláláról.

Lacza Péter
gondnokságvezető

Lacza Péter (1949–2011) a 
KÁTKI meghatározó szemé-
lyisége volt. Itt laktak szülei, 
ő is itt született és nőtt fel, és 
élete nagyobb részét itt töl-
tötte. A takarmányozási osz-
tály munkatársaként, majd 
a ’90-es évek elejétől, az ak-
kor újjáalakult KÁTKI gond-
nokságának vezetőjeként 
kiemelkedő szerepet vállalt 
az intézmény életében mun-
kával, példamutatással, be-
csülettel és tisztességgel. 
Mindenütt ott volt, védte, 
építette, szépítette, javítot-
ta amit kellett, és szervezte 
a KÁTKI életét haláláig, és mi 
tudjuk, hogy azon túl is. Egy 
napot sem töltött munka nél-
kül. 2011. március 19-én, 62. 
születésnapján ment nyug-
díjba, de a következő napon 
földi élete hirtelen véget ért. 
Addig a KÁTKI lelkeként tisz-
teltük és szerettük, azóta a 
szellemeként, így őrizve em-
lékét és a tőle halálában is 
elválaszthatatlan KÁTKI-t.

 Halottaink
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A KÁTKI, 2010. évi újjászervezésével, a régi 
magyar haszonállatfajták génmegőrzési 
központjaként működik. A génmegőrzési és 
kutatási feladatok oktatási és vidékfejlesz-
tési alaptevékenységgel egészültek ki, ezért 
kialakítottuk a régi magyar haszonállatfaj-
ták bemutató- és génbanki telepét, melynek 
célja a legveszélyeztetettebb magyar ősho-
nos haszonállatfajták nukleusz állományai-
nak létrehozása, az őshonosként védett faj-
ták bemutatása, oktatási- és kutatási célú 
felhasználása, a fajták bevonása vidékfej-
lesztési programokba, továbbá olyan fajták 
génmentési programjaiban való részvétel, 
amelyek jelenleg még hivatalos védettséget 
nem kaptak. Az alábbiakban a KÁTKI gén-
banki bemutató telepén tartott régi magyar 
háziállatfajtákat mutatjuk be röviden.

Magyar tarka szarvasmarha. A fajta kiala-
kításában a magyar szürke és a XIX. század-

Régi magyar haszonállataink
A KÁTKI génbanki bemutató telepén tartott  

régi magyar haszonállatfajták rövid ismertetése

ban behozott nyugati, főleg svájci marhák 
játszottak szerepet. Kialakultak a különbö-
ző megyei tájfajták is (bonyhádi, vasi, nóg-
rádi, honti stb.). A céltudatos tenyésztő 
munka eredménye (Újhelyi, Welmann) egy 
szilárd szervezetű, jó húsformájú, kiváló te-
jelő, a hazai éghajlati és takarmányozási vi-
szonyokhoz alkalmazkodó fajta kialakulása 
lett és a hazai szarvasmarha állomány dön-
tő többségét alkotta. Színe a világos sár-
gától a sötétsárgáig, vörösig terjed, sza-
bálytalan fehér foltokkal. A fej és lábvégek 
fehérek, a szutyak rózsaszínű. A klasszikus 
magyar tarka manapság már ritka, ezért ki-
emelt védelemre szorul. A tenyésztés a mo-
dern, nagyobb teljesítmény irányába hat 
mind tejben, mind húsban, ezért a régi tí-
pus kiveszőben van. Bemutató állatot tar-
tunk, és részt veszünk az eredeti fajta gén-
mentési programjában.

SzékelyFölDről SzárMazó Magyar tarka (vöröS tarka) üSző Borjúnk, neve Mirha, Született 2013-Ban



46 régi magyar haszonállataink

Saját neveléSű Magyar Szürke üSző Borjúnk, neve katka, Született 2012-Ben

Magyar Bivaly üSző Borjúnk SzoMor DezSő aDoMánya, neve negro, Született 2011-Ben
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Piri éS Bori. kárPáti BorzDereS üSzőBorjaink a Polyán egyeSület (Mikóháza) tenyéSzetéBől.  
Születtek 2012-Ben

Magyar szürke szarvasmarha. Szilárd 
szervezetű, későn érő, közepes testnagy-
ságú szarvasmarha, amit őseink tenyész-
tettek ki a Kárpát-medencében. Szívós és 
szilárd szervezetű, térölelő mozgású. Színe 
az ezüst szürkétől a sötét daruszínig terjedő 
árnyalatokban fordul elő. A bikák eleje sö-
tétebb, „kormos”. Jellegzetes a bikák óku-
lája. Széles szarvtőből induló, hosszú, sok-
féle alakulású szarvak jellemzik, melyeknek 
színe fehér, fekete szarvheggyel. A borjak 
színe 3–4 hónapos korukig pirók. Bemutató 
állományt tartunk.

Magyar bivaly. Igaereje miatt tartott, 
1000–2000 liter között ingadozó zsíros te-
jéből sajtot készítettek (mozzarella, feta 
stb.). Húsa durva rostú, de ízletes. Fekete 
színű, jellegzetes szarvú, zömök, csontos, 
vaskos, szilárd szervezetű, az igavonásra 
rendkívül alkalmas fajta. A Kárpát-meden-
cébe a VI. század körül került az avarokkal. 
Bemutató állatot tartunk.

Kárpáti borzderes szarvasmarha. Jellem-
zően a hegyvidék hármas hasznosítású, pri-
mitív marhája. Alacsony termetű, szilárd 
szervezetű, barnás-vöröses színű szarvas-

marha, rövid szarvakkal. Későn érő típus, 
teje zsíros, húsa kiváló. Igázható, szelíd 
természetű. Részt veszünk a fajta kialakí-
tásában és génmentési programjában.

Hucul ló. A Kárpátokban élő hucul nép ke-
zén kialakult primitív lófajta. Hegyi terepen 
kiválóan mozgó teherhordó és hátas jószág. 
Ellenálló, apró termetű, de arányos felépíté-
sű, szelíd. Bőséges üstökű, dús sörényű. A 
kifejlett kort hat év körül éri el. Legtöbbször 
pej, de fakó és fekete is előfordul. Bemutató 
állatokat tartunk.

Magyar parlagi szamár. Ennek a fajtá-
nak van a legnagyobb – de feldolgozatlan – 
múltja Magyarországon. Nem egységes mé-
retű, többféle típusú fajta. Kis, közepes és 
nagyméretű változatai vannak. Szilárd cson-
tozatú, szikár de erőteljes, jól izmolt fajta. 
Színe sokféle, az egérszürkétől a feketéig 
előfordul. A fecskehas jellemző, de a háton 
található szíjjaltság, vállkereszt egyre rit-
kább. Bemutató állatot tartunk.

Mangalica sertés. A XIX. század elején, itt 
a Kárpát-medencében kialakult tipikus zsír-
sertés. Három fajtát különböztetünk meg: 
szőke, fecskehasú és vörös. Mindhárom-
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hucul kanca, Dr. Magyar gáBor tulajDona

Magyar Parlagi SzaMár kancánk lujza, a PiliSi ParkerDő zrt. aDoMánya
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Szőke Mangalica kocánk láSzló tiBor tenyéSzetéBől SzárMazik

ra jellemző a csigaalakban tekeredő, gön-
dör szőrrel borított test, melyet nyáron le-
vedli és simaszőrű lesz. A szőke mangalica 
szőrzete a szürkétől a sárgáig terjed, bőre 
pigmentált szürkés-fekete, a természetes 
testnyílások, a túrókarima, a csecsek és a 
körmök feketék. A fültövön egy világosabb 
folt található (Wellmann folt). A fülek elő-
rehajlóak, a szemek barnák, a farokbojt 
mindig fekete. Finom, de erős csontozatú. 
A fecskehasú mangalica a délvidéki terüle-

ten alakult ki, a szerémségi sertés keresz-
tezéséből. Alapszíne fekete, a torok, hasalj 
gyengén felhúzódóan sárgás-fehér, a farok-
kal együtt, de a farokbojt itt is fekete. A vö-
rös mangalica a szalontai sertés és a szőke 
mangalica keresztezéséből származik, ha-
gyományos tenyészkörzete a kelet-alföldi 
térség. Szőrzete világosabb árnyalatú bar-
násvörös. A többi küllemi jellemzők a sző-
ke mangalicáéval megegyezők. A KÁTKI-ban 
bemutató állatokat tartunk.

FecSkehaSú Mangalica éS vöröS Mangalica kocáink láSzló tiBor tenyéSzetéBől
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Fehér hortoBágyi racka koS (Dr. Magyar gáBor tulajDona)  
Bogár károly telePvezetővel

Magyar (hortobágyi) racka 
juh. Az alföldi racka csoport-
jának egyedülálló képviselő-
je, eredete vitatott, egy biztos, 
hogy itt a magyar alföldön 
alakult ki. Két színváltoza-
ta ismert: a fehér és a feke-
te. Jellemzője a mindkét nem 
által hordott, V alakú pödrött 
szarv. Hármas hasznosítású 
(hús, tej, gyapjú), de a mo-
dern fajták jobb és minősé-
gibb termelésével nem tudott 
versenyezni, ezért hazai állo-
mánya géntartalék védelem 
alatt áll. Mindkét színre jel-
lemző, hogy a fej és a lábak 
rövid fényes szőrűek, a fehér 
színűnél sárgás barna, a fe-
keténél fényes fekete. A fül-
kagylók vízszintes állásúak, 
a fej elkeskenyedő, a szemek 
élénkek. A gyapjú a fehér szí-
nűnél sárgás-fehér, a feke-
ténél fekete. A gyapjú fürtös 
szerkezetű, hullámos lefutású, 
30–40 cm hosszú. A vérmér-
séklete élénk. Bemutató állo-
mányait tartjuk.

gyiMeSi racka koSunk a SzékelyFölDről SzárMazik
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Gyimesi racka juh. A hegyvidéki (havasi) 
rackajuh fajtacsoport legtipikusabb képvi-
selője. A fajta Erdély magyarlakta vidékein 
alakult ki a középkor végén. A bunda színe 
fehér, de a pofán és a tiszta, simaszőrű lába-
kon szabálytalan foltok találhatók, de tiszta 
fehér is előfordul. A legszebb példányok oku-
lásak. A koponya viszonylag széles, gyakran 
a nőivar is hordoz sarlós vagy kistülkös szar-
vat, a kosoknak vastag, tág csigás szarvuk 
van. Gyapja finomabb, mint a magyar rackáé, 
hosszú, lágy tapintatú. Kiváló tejelő. A fajta 
nukleusz állományának kialakítását és gén-
mentési programját szervezzük.

Cigája vagy berke. Régi önálló fajta, több 
színváltozatban. A magyar cigája a XVIII. 
században került a magyar Alföldre, még-
hozzá a fekete fejű és lábú, fehér bundá-
jú változat. Jó alkalmazkodó képességének 
köszönhetően gyorsan elterjedt főleg az or-
szág déli részein. Nagyon jó tejelő és húsú, 
jó báránynevelő juh. Az ún. hegyi változat 
rövidebb lábú, tömöttebb testalkatú, az al-

földi változat hosszabb lábú, nyúltabb tes-
tű. A kosok egy része csigaszerűen csavaro-
dó szarvat visel, az anyajuhok szarvatlanok. 
Nukleusz állományait alakítjuk ki.

Kovásznai sárgafejű berke. Még nem el-
döntött, hogy ez a juh a cigája egy színvál-
tozata-e, de a jellegzetes és a cigájától igen 
eltérő fej és szarvalakulás talán mást sejtet. 
A pofa és a lábak sárgásvörös színűek, jó 
tejelő és jó húsformájú állatok. A nevükből 
adódó Kovászna megyében volt elterjedt, 
tiszta állományok már alig találhatók. A ko-
sok erős, nyílt, csigás szarvat viselnek, az 
anyák vagy suták, vagy kis sarlóalakú szar-
vat hordanak. Bundájuk színe sárgás-fehér. 
A fajta kialakításában és génmentési prog-
ramjában veszünk részt.

Cikta vagy tolna-baranyai sváb juh. A XVI–
XVII. században, a sváb telepítésekkel ke-
rült hozzánk és csak itt maradt fenn fajta-
azonosként. Kis termetű, fehér bundájú juh. 
A fej és a lábak rövid fehér szőrrel borítot-
tak, a bunda hossza 20 cm körüli, kevert-

cigája anya juhunk nagy tiBor tenyéSzetéBől
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kováSznai SárgaFejű Berke koSunk SzékelyFölDről SzárMazik

cikta vagy SváB juhaink jánoSi zSolt tenyéSzetéBől
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gyapjas. Az anyák mindig szarvatlanok, a 
kosok egy része könnyebb, csigás szarvat 
visel. Finomcsontú. Nukleusz állományát 
alakítjuk ki.

Magyar parlagi kecske. A kecske több ezer 
éve jelen van a Kárpát-medencében, létszá-
muk mindig változott. Az intenzív fajták be-
hozatalával és elterjedésével a régi típusú, 
hosszú szőrű, tincses vagy gatyás kecske ál-
lományának létszáma erősen megcsappant. 

A színük nagyon változatos, a tiszta színek-
től a kevert színűig minden előfordul. Igény-
telen, jó tejelő, gyakran ikreket ellő fajta. A 
bakok és az anyák is viselhetnek szarvakat, 
de sok mindkét nemben a suta egyed is. 
Hasznosításuk inkább tejirányú, de a fiatal 
vágóállat iránt egyre nagyobb a kereslet. A 
gyenge legelőket is jól hasznosítja, az anya-
vesztett bárányok felnevelésére is szokták 
használni. Tejükből kiváló sajtok készülnek, 
a tájjellegnek megfelelő ízesítéssel, melyek 
mindinkább kedvelt hungarikumok. Nukle-
usz állományának kialakítását és génmen-
tési programját szervezzük.

Magyar óriás nyúl. Az üregi nyulak és 
egyéb vegyesen idekerült állatok tudatos 
tenyésztéséből jött létre kb. kétszáz éve a 
fajta. Előbb magyar vadas néven, majd ma-
gyar óriásként lett ismert, mert a vadason 
kívül több színben is tenyésztették. Kifej-
lett korban 5–7 kg súlyú, jól szaporodó és 
nevelő fajta. A húsformái és a takarmány-
értékesítő képessége elmarad a jelenlegi 
hibridekétől ezért a fajta védelemre szorul, 
megőrzendő a jövő számára. Nukleusz állo-
mányát alakítjuk ki.

SzékelyFölDről SzárMazik  
Magyar Parlagi kecSke Bakunk

Magyar óriáS nyúl a hágk nukleuSz telePéről, FölDi gyula tenyéSzetéBől
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A KÁTKI génbankjában fenntartott régi magyar baromfifajok és -fajták

A KÁTKI 1990-ben kezdte a sok évtizedes 
hagyományokra alapozott baromfi génmeg-
őrzési programját. A mára egyedülálló ba-
romfi génbankban 14 régi magyar baromfi-
fajta regisztrált nukleusz állományát tartjuk 
fönn. Az alábbiakban ezeket a fajtákat mu-
tatjuk be röviden.

A magyar tyúkfajták. A magyar tyúkfajták 
a közepes nagyságú, kettőshasznú fajták 
közé tartoznak. A tyúkok súlya 2,0–2,3 kg, 
a kakasoké 2,5–3,0 kg. Törzsük középhosz-
szú, kissé hengeres. A tyúkok háta egyenes 
és hosszú, a kakasoké rövidebb és ívelt. Jel-
lemző rájuk a széles, telt és domború mell, 
a magasan tűzött szárny, a jól fejlett tojó-
has, a középhosszú láb, a test nagyságához 
viszonyítva túlfejlett faroktollak és a test-
hez simuló tollazat. Fejük kicsiny, kopo-
nyájuk domború, csőrük rövid és erős tövű, 
szemük élénk. A taréj középnagy és hátra-
nyúló, egyenesen felálló, a tojóké gyakran 
megdőlt, egyenletesen csipkézett egyszerű 

fűrésztaraj. Az áll-lebeny finom tapintású és 
lekerekített, a füllebeny tojásdad alakú és 
mindenkor teljesen élénkvörös.

A finom csontozatú magyar tyúkfajták 
legfőbb értéke finom rostú és ízletes, kitű-
nő húsuk, mely alapján a hazai és külföldi 
piacokon egyaránt kedvelték. Csirkéik 8–10 
hetes koruktól már értékesíthetők voltak. 
Az 1930-as években Gödöllőn kezdett ne-
mesítő munka eredményeként tojásterme-
lésük elérte az évi 140–150 darabot, mely 
alapján kitűnő kettőshasznú tyúkokként 
tartották számon évtizedekig. A nemesí-
tés során több színváltozatot alakítottak 
ki. Legelterjedtebb a fehér, kendermagos, 
a sárga és a fogolyszínű változat volt. Ezek 
a változatok a mai napig fennmaradtak, s 
a génmegőrzési munka eredményeképpen 
ma már, mint önálló fajták találhatók gén-
bankjainkban.

Az erdélyi kopasznyakú tyúkfajták. Az er-
délyi kopasznyakú tyúkra jellemző, hogy 

Magyar tyúkFajtáink: Balra kenDerMagoS, joBBra Sárga Magyar tyúk

Magyar tyúkFajtáink: Balra Fogoly Színű, joBBra Fehér Magyar tyúk
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nyaka és részben a melle, valamint hasi 
része is tollatlan. A fejtetőn szintén kevés 
toll található. Többféle színváltozatban for-

dult elő, korábban legelterjedtebb a fehér 
volt. Testalkata hasonlít a magyar tyúkéra, 
de annál nagyobb törzsű, hosszabb és to-
jásdad alakú, melle kerek, mint a vadma-
daraké. Szárnya hosszabb és hegyesebb. 
Az erdélyi kopasznyakú tyúkfajtákat a XX. 
század első felében még elsőrendű gazda-
sági tyúkként tartották nyilván. Rendkívül 
edzettek, erősek és ellenállóak. Gyorsan fej-
lődnek és gyorsan tollasodnak. Számukra 
megfelelő környezetben jó tojástermelők. A 
tojások általában barna- vagy krémszínűek, 
de előfordulnak fehérhéjúak is. Egyes vidé-
keken kiváló téli tojóként tartották számon. 

erDélyi koPaSznyakú tyúkFajtáink: joBBra Fekete, Balra Fehér Színű

kenDerMagoS erDélyi koPaSznyakú tyúk

A régi magyar tyúkfajták várható teljesítményei, megfelelő tartásban

Tulajdonságok Fehér  
magyar

Sárga  
magyar

Kenderma-
gos magyar

Fogolyszínű 
magyar

Erdélyi  
kopasznyakú

1. éves tojók test-
súlya (kg) 1,7–2,0 1,8–2,2 1,9–2,3 2,0–2,5 1,7–2,2

1. éves kakasok 
testsúlya (kg) 2,0–2,2 2,3–2,6 2,7–3,0 2,8–3,2 2,2–2,4

12 hetes kakasok 
testsúlya (kg) 1,0–1,2 1,2–1,4 1,1–1,3 1,2–1,5 1,0–1,1

Tojástermelés 
(db/év) min. 150 min. 150 min. 150 min. 150 min. 150

Tojássúly (g) 48–50 50–55 55 55 48–50

Láb-, csőr- és 
bőrszín fehér sárga fehér sárga

fehér ill.  
palaszürke  

(a fekete fajtánál)
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Gödöllőn az 1950-es évek elejétől sárga, 
kendermagos és fehér színben nemesítet-
ték. Mai génbanki állományainkban fehér, 
fekete és kendermagos színben – a magyar 
tyúkokhoz hasonlóan – önálló fajtákként 
őrizzük és szaporítjuk. Mindhárom fajtára 
jellemző, hogy az arc, áll- és füllebeny, a 
taraj és a fej (különösen annak hátsó része) 
a kakasnál vérpiros, a tojónál – kivéve a fej 
hátsó részét, mely mindig vérpiros – kis-
sé halványabb árnyalatú. Kívánatos, hogy 
mindegyik fajta, de különösen a fekete ko-
pasznyakúak szeme narancspiros és igen 
tüzes legyen. A fehér és a kendermagos 
erdélyi kopasznyakú tyúkfajta csőr- és láb-
színe csontfehér, a fekete fajtáé sötét-pa-
laszínű.

Régi pulykafajtáink. Eredetileg a Duna–
Tisza közén terjedt el a magyar pulyka. El-
sősorban fekete és fehér színben tenyész-

tették. Idővel a fekete színváltozat száma 
nagyon lecsökkent, és a XIX–XX. század for-
dulójára a fehér színváltozat került túlsúly-
ba. A fehér magyar pulykát később a mexi-
kói fehér pulykával nemesítették a testsúly 
növelése érdekében. A magyar parlagi puly-
ka különböző színváltozatai kis számban 
ma is fellelhetők a Kárpát-medencében, el-
sősorban a Vajdaságban és Erdélyben. Meg-
mentésük érdekében génmentési progra-
mok kidolgozása szükséges.

A rézpulyka. Főként a Kárpát-meden-
ce déli peremén tenyésztették nagyobb 
számban, ezért „bosnyák pulykának” is 
nevezték. Szórványosan egész Magyaror-
szág területén előfordult. Edzettségére és 
igénytelenségére jellemző, hogy értékesí-
tésre valaha lábon hajtották hazánkba. Az 
alföldi tanyavilágban egy-egy példánya ma 
is megtalálható. A kakas színe a test elülső 

rézPulyka kakaSok
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részén sötét rézvörös, fehéres szárnyfedő- 
és faroktollakkal. Alapszínét fakó és fehér 
harántsávok tarkíthatják. A láb rózsaszín, 
a bőr fehér színű, a tojó valamivel világo-
sabb. A kakas súlya 5,00–7,00 kg, a tojóé 
4,00–5,00 kg. A betegségekkel szemben el-
lenálló, igénytelen, bőven tojó, szorgalma-
san kotló és nevelő, nagyon jó élelemkereső 
pulykafajtaként tartjuk számon. Jelenleg két 
kisebb génbanki állományban tartjuk fönn.

A bronzpulyka. A standard bronzpuly-
ka a legrégebben kitenyésztett pulykafaj-
ták egyike, az egész világon elterjedt. Az 
1800-as évek második felében kereszte-
zés és fajtatiszta tenyésztés céljából hoz-
ták be hazánkba. Honosult fajtának tekint-
hető. A bronzpulyka gyorsan kiszorította 
a kisebb testű, parlagi fajtákat, s így a XX. 
század elejére a legértékesebb és legelter-
jedtebb pulykafajtává vált Magyarországon 
is. Védettsége azért indokolt, mert a korai 
keresztezések eredményeként hordozza a 

régi magyar parlagi pulykák tulajdonságait. 
A bronzpulyka teljes kifejlettségét kétéves 
korra éri el. Évi tojástermelés a hazai tenyé-
szetekben 50–80 db. A tojások színe erő-
sen pettyezett, súlyuk 70–90 g. A „magyar” 
bronzpulyka testformája és a toll színeződé-
se megegyezik a standard bronzpulykáéval, 
csak testsúlya kisebb, a parlagi változatok-
hoz hasonló (a kakas: 6,00–8,00 kg, a tojó: 
5,00–6,00 kg).

A magyar parlagi gyöngytyúk. A gyöngy-
tyúk nagyon értékes, ízletes húsú baromfi-
féle. A XX. század első felében külföldre 
megfojtva, vadmadárként szállították. To-
jástermelését április végén kezdi, évente 
60–80 db sárgásvörös héjú, mintegy 50 g 
súlyú tojást tojik. Szeret rejtve tojni. Tojá-
sainak héja vastag, ezért hosszabb ideig 
eltartható. Nagyon edzett, veszekedő, vad 
természetű, kitűnő élelemkereső és rovar-
irtó baromfiféle, ezért a szabadon tartása 
a legcélszerűbb. Hazánkban elsősorban 

BronzPulyka kakaSok
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a kékesszürke, kisebb mértékben a fehér 
színváltozata terjedt el, de előfordul szür-
ke (ezüst), barna (vörös) és foltos változata 
is. A kékesszürke gyöngytyúk tollszíneze-
te kékesszürke alapon egyenletesen fehé-
ren pettyezett, gyöngyözött. Az evező- és 
faroktollak barnák, szélükön fehéres tar-
kázottsággal. Mell- és nyakszíneződésük 
foltok nélküli ibolyaszürke. Csibéi kikelés-
kor barnás színűek, hátukon hosszanti sö-
tétebb sávokkal. A fehér színű gyöngytyúk 
kevésbé gyakori, tollszíne bársonyos csillo-
gású, tejfelsárga alapszínű, rajta ezüstfehér 
pettyekkel. A naposcsibék színe szürkés, vi-
lágosabb sávokkal és pelyhekkel. A magyar 
parlagi gyöngytyúk néven őshonosként re-
gisztrált fajta testsúlya: kakas: 1,30–1,60 
kg; tojó: 1,20–1,40 kg.

A régi magyar kacsafajták. A magyar ka-
csa parlagi fajtának tekinthető, eredeti ha-
zai kacsafajta. Leggyakrabban fehér, rit-
kábban tarka és barna színben ismeretes. 
Testsúlya alapján a kisebb testű kacsafaj-
tákhoz tartozik. Végtagjai rövidek, csőre 

színe a fehér változatnál sárgásvörös, a tar-
ka változatnál szürkészöld, sárga pigment 
nélküli. A magyar kacsa kitűnően hizlalható 
és tömhető, húsa rendkívül ízletes, lédús 
és finom rostú. Nagy ellenálló képességű 
és jó élelemkereső fajta. Egyedei még ki-
sebb létszámban föllelhetők Erdélyben és 
az alföldi tanyavilágban. A gödöllői gén-
bankban fehér és tarka (vadas színű és fe-
kete-fehér) változatát, mint önálló fajtákat 
tartjuk fönn.

A tojó testformája lényegesen nem kü-
lönbözik a gácsérétól. A tarka (vadas) szín-
változat esetében a tojó tollazatának színe 
szerényebb, egyszerűbb, mint a gácséré (ki-
fejezett ivari dimorfizmus). Testsúlyuk: gá-
csér: 2,50–3,20 kg, tojó: 2,30–3,00 kg.

A régi magyar lúdfajták. A magyar lúd fe-
hér, szürke és tarka tollszínben, valamint 
fodros tollú változatban fordult elő. Fehér 
változata volt a leggyakoribb. Csőre na-
rancssárga, idősebb korban sötétebb. Lába 
vörös színű. Középnagy testű, tojója 5–6, 
gúnárja 6–8 kg súlyú. Törzse hosszúkás 

Magyar Parlagi gyöngytyúkok
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és közepesen mély. Melle telt és gömbölyű, 
háta hosszú, széles és egyenes, csak eny-
hén és egyenletesen lejt hátrafelé. A gú-
nár nyaka hosszú, erős, enyhén ívelt. A tojó 
nyaka rövidebb, vékonyabb és kevésbé ívelt. 

Lábai erőteljesek. A magyar lúd igénytelen, 
gyorsan növekvő, jól tollasodó, edzett és fá-
radhatatlanul legelő fajta volt. A legelővel 
szemben igénytelen, a takarmányt nagyon 
jól értékesítette. Húsa kitűnő minőségű és 
puha, nagy máját a külföldi piacok is nagy-
ra értékelték. Tollhaszna tetemes volt, éven-
te három-négyszer is téphették. Az erede-
ti magyar lúd éves tojástermelése 15 körüli. 
Értékes, fehér tollú tájfajtái a Balaton vidé-
kén, a Duna és Tisza mellett, Szeged, Makó, 
Szentes, Dunaszerdahely és Léva környékén 
alakultak ki. A magyar lúd és egyes tájfajtái 
még kis létszámban fellelhetők, megőrzésük 
lúdtenyésztőink egyik legfontosabb feladata.

A fodros tollú magyar lúd származása 
pontosan nem ismert. Csupán tollainak 
szerkezetével tér el a magyar lúdtól, őrzi 
annak tulajdonságait. Elsősorban szárnyfe-
dőtollai, kisebb mértékben farok- és comb-
tollai hosszúak, puhák és szalagszerűen, 
látványosan fodrozódnak, amit a tollcséve 
hosszanti kettéválása eredményez. A fodros 

Magyar kacSa Fajtáink: tarka éS Fehér Színű álloMány

FoDroS tollú Magyar lúD
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Magyar lúD változatok

tollúság egy gén (F=frizzled) által megha-
tározott, domináns tulajdonság, mely hete-
rozigóta állapotban részleges dominanciát 
eredményez. A fodros tollú magyar lúdnak 
különböző (fehér, szürke és tarka) színvál-
tozatai ismeretesek. A fodros tollú magyar 
lúd a Kárpát-medence egyik különlegessé-
ge. Látványos, testtől elálló tollazata miatt 
előszeretettel tenyésztették hazánk egyes 
vidékein. Erdélyben ma is elterjedt. Külön-
böző színváltozatait magyar őshonos fajta-
ként, génbankokban tartjuk fönn.

A KÁTKI Méhészeti Intézet génmegőrzési-tenyésztési tevékenysége

Pannon Méhek (közéPen a 97. SzáMú Méh tenyéSzanya)

A KÁTKI Méhészeti Intézet 2010-től ismét in-
tézet elnevezéssel működik. Egyik megha-
tározó feladata a Magyarországon 2001 óta 
egyetlen méhfajtaként elismert krajnai méh 
pannon változatának fajtabélyeg-vizsgálata, 
fenntartása, génbanki állományának kiala-
kítása. A fajta neve 2012-től pannon méh, 
melyet röviden az alábbiakban ismertetünk:

A pannon méh. A Kárpát-medencében 
őshonos pannon méh külső megjelenése 
szürke, barnás, illetve világosszürke, szé-
les szőrövekkel. Szőrözöttsége a toron le-

het barnás, kitinpáncéljának színe sötét. A 
fajta térségünkben a legkiválóbb: gyors ta-
vaszi fejlődését, gyűjtési eredményeit, jó tá-
jolását, kezelhetőségét, lépen-maradását, 
irányítható viselkedését és csekély mérté-
kű támadó hajlamát tekintve. Jelenlegi el-
terjedése: elsősorban a Kárpát-medence, 
Szerbia, Horvátország és Ukrajna jelentős 
területe. A KÁTKI termelő méhészete egy 
nukleusz tenyészállomány kialakítását cé-
lozza, emellett részt veszünk a fajta gén-
megőrzési-génmentési programjában.
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Nemzetközi kapcsolataink

Nemzetközi szervezetek

•  International Federation of Beekeepers’ 
Associations (APIMONDIA)

www.apimondia.org

Franciaország

•  Francia Baromfi- és Halnemesítők  
Szövetsége – Syndicat des Sélectionneurs 
Avicoles et Aquacoles Français (SYSAAF)

www.sysaaf.fr

•  Rare Breeds International (RBI)
www.rarebreedsinternational.org

•  World’s Poultry Science Association 
(WPSA)

www.wpsa.com

•  World Rabbit Science Association (WRSA)
www.world-rabbit-science.com

Nemzeti intézmények

Csehország

•  Méhészeti Kutatóintézet – Výzkumný 
ústav včelařský (Dol)

www.beedol.cz

•  Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet – 
Baromfitenyésztési Kutatóállomás –  
Institut national de la recherche agrono-
mique – Unité de Recherches Avicoles 
(INRA – URA, Tours-Nouzilly)

www.val-de-loire.inra.fr/ 
recherches_avicoles

•  INRA Foie Gras Víziszárnyas Kísérleti  
Állomás – INRA Unité Expérimentale  
Palmipèdes à Foie Gras (UEPFG,  
Artiguères, Benquet)

www.annuaire.inra.fr/afficher 
Structure.action?code=0089&type=SO

Laosz

•  Nemzeti Mezőgazdasági és Erdészeti 
Kutatóintézet – National Agriculture and 
Forestry Research Institute (NAFRI)
•  NAFRI Állattenyésztési Kutatóközpont – 
NAFRI Livestock Research Center  
(NAFRI-LRC)

www.nafri.org.la
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Lengyelország

•  Wroclawi Természettudományi Egyetem, 
Állattenyésztési Intézet – Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut  
Hodowli Zwierząt (Wrocław)
www.up.wroc.pl/faculties/9189/

institute_of_animal_breeding.html

•  Technológiai és Természettudományi 
Egyetem, Mezőgazdasági és Biotechno-
lógiai Kar – Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy, Dziekanat Wydziału  
Rolnictwa i Biotechnologii (Bydgoszcz)

wr.utp.edu.pl

Németország

•  Friedrich-Loeffler-Intézet, Haszonállat- 
genetikai Intézet – Friedrich-Loeffler- 
Institut, Institut für Nutztiergenetik  
(ING, Neustadt-Mariensee)

http://www.fli.bund.de/

www.cvzv.sk/index.php/en/ 
institutes/50

Vietnam

•  Országos Állattenyésztési Intézet –  
National Institute of Animal Husbandry 
(NIAH, Tu Liem, Hanoi)
•  NIAH Baromfikutató Központ – NIAH 
Poultry Research Center (NIAH-POREC, Tuy 
Phuong, Hanoi)
http://www.vcn.vnn.vn/Main.aspx

•  Can Tho Egyetem – Can Tho University 
(CTU, Can Tho)

http://www.ctu.edu.vn/en

Szlovákia

•  Állattenyésztési Kutatóközpont, Méhé-
szeti Intézet – Centra výskumu živočíšnej 
výroby (CVŽV, Nitra) – Ústav včelárstva 
(Liptovsky Hrádok)

•  Tra Vinh Egyetem – Tra Vinh University 
(TVU, Tra Vinh)

http://www.tvu.edu.vn
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Hazai kapcsolataink

Egyetemek

•  Budapesti Corvinus Egyetem,  
Kertészettudományi Kar

Intézmények

•  Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési 
és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI)

•  Debreceni Egyetem, Agrár-  
és Gazdálkodástudományok Centruma

•  Nyugat-magyarországi Egyetem,  
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
Kar, Mosonmagyaróvár

•  Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- 
és Környezettudományi Kar, Gödöllő

•  Szegedi Tudományegyetem,  
Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely

•  Kaposvári Egyetem, Agrár-  
és Környezettudományi Kar

•  Növényi Diverzitás Központ (NöDiK),  
Tápiószele

Önkormányzatok

•  Gödöllő

•  Isaszeg

•  Megyer
•  Bazsi
•  Mátraverebély
•  Egerág
•  Újkígyós

Iskolák

•  Gödöllői Református Líceum,  
Gimnázium és Kollégium
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Szervezetek

•  Magyar Szürke Szarvasmarhát  
Tenyésztők Egyesülete
•  Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
•  Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete
•  Magyar Lótenyésztők Országos  
Szövetsége
•  Magyar Szamártenyésztők Egyesülete
•  Mangalicatenyésztők Országos  
Egyesülete
•  Magyar Juh- és Kecsketenyésztő  
Szövetség
•  Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos 
Egyesülete
•  Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző 
Egyesülete
•  Magyar Méhtenyésztők Országos  
Egyesülete (MMOE)
•  Dunamenti Állatfajták Génmegőrző 
Nemzetközi Egyesülete (DAGENE)
•  Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)

•  Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
(OMME)
•  Polyán Egyesület
•  ZIKA Szövetkezet, Kartal

Vállalkozások

•  Aranyponty Halászati ZRt., Rétimajor
•  Bábolna TETRA Kft.
•  Hiksz Kft., Bokor
•  Integrál-Group Kft., Kiskunfélegyháza
•  Gallus Kft., Devecser
•  István-major Bt., Nagykozár
•  Iszapfaló Kft., Gödöllő
•  JÓZSA Tésztaipari és Kereskedelmi Kft., 
Gödöllő
•  K+K Farm Kft., Becske
•  Lab-Nyúl Tenyésztő Szaktanácsadó Kft., 
Gödöllő
•  S&K-LAP Nyúltenyésztő Kft.
•  Soft Flow Hungary Kutató Fejlesztő Kft.
•  Szomor Ökogazdaság, Apaj

PoSzterkiállítáS a 2011. évi génMegőrzéSi konFerencián
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Oktatási tevékenységünk

A KÁTKI oktatási tevékenysége az Alapító 
okiratban rögzített alapfeladat, és kiterjed 
az intézmény génmegőrzési, állattenyész-
tési, kutatási és vidékfejlesztési tevékeny-
ségéhez kapcsolódó valamennyi képzési 
formára, az alapképzéstől a doktori- és fel-
nőttképzésig.

Oktatási tevékenységünk kiemelt területe 
a szakemberképzés, a szakközépiskolától 
a posztgraduális, illetve doktori képzésig. 
A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Karával kötött meg-
állapodás keretében, kihelyezett tanszék-
ként, közel egy évtizede a KÁTKI baromfi 
génbankjában folyik az egyetemi hetesi 
gyakorlatok baromfitenyésztési gyakorlati 
képzése, ami 2011-től kibővült az egyéb ős-
honos haszonállatfajták génmegőrzésének 
és tenyésztésének gyakorlatára is. A gya-
korlati képzéshez kapcsolódó elméleti ok-

tatást intézményünk fiatal munkatársai és 
PhD-hallgatói látják el. Fentiek mellett kü-
lönböző felsőoktatási intézmények állattar-
tó telepeinken és méhészetünkben rend-
szeres gyakorlati foglalkozások keretében 
mutatják be hallgatóiknak a régi magyar 
haszonállatfajtákat, a génmegőrzési és te-
nyésztési eljárásokat, tartásmódokat. Szo-
ros kapcsolatot ápolunk a Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Karával, a Nyugat- 
magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- 
és Élelmiszertudományi Karával (Moson-
magyaróvár), a Szegedi Tudományegyetem 
Mezőgazdasági Karával (Hódmezővásár-
hely), a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, 
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálko-
dási Karával és a Kaposvári Egyetem Állat-
tudományi Karával is. 2011–2012-ben mun-
katársaink egyetemi graduális képzésben 
három tárgy (Dr. Barna Judit: Szaporodás-

a göDöllői reForMátuS líceuM Diákjai intézetünk renDezvényén
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biológia – SZIE MKK, BSc, MSc; Dr. Kőrösi-
né Molnár Andrea: Trópusi takarmányozás 

– SZIE MKK, BSc; Dr. Szalay István: Őshonos 
háziállatfajták génmegőrzése – SZIE MKK, 
BSc) felelősei voltak, nyolc munkatársunk 
11 egyetemi tantárgy keretében volt óraadó.

A KÁTKI oktatási tevékenységének má-
sik kiemelt területe a gazdaképzés (felnőtt-
képzés), amely már szorosan kapcsolódik 
az intézmény vidékfejlesztési programjaink-
hoz. E képzések szervezeti hátterének meg-
teremtésére a Vidékfejlesztési, Képzési és 
Szaktanácsadási Intézettel (ma NAKVI) kö-
töttünk együttműködési megállapodást. A 
legfontosabb, rendszeres képzési tevékeny-
ség a HU-BA baromfi mintafalu programhoz 
kapcsolódik. 2011–2012-ben a programmal 
kapcsolatban több alkalommal tartottunk 
oktatással összekötött tájékoztatót, faluna-
pok és falugyűlések keretében és a Huba 
névnaphoz kapcsolódóan (2011. és 2012. 
augusztus 20. Megyer), több esetben a 
partner önkormányzatok kérésére. 2012 
márciusában Gödöllőn tartottunk fórumot 
a programhoz csatlakozott településekről 
érkezett gazdák részvételével. Az oktatási 
tevékenység kibővítéséhez MNVH pályáza-
ti támogatást nyertünk el 2013. évre a „Kis-
állattenyésztésre alapozott falu- és kistér-
ségi programok képzéseinek lebonyolítása” 
címmel.

A faluprogramtól függetlenül is szervez-
tünk tanfolyamokat nyúl- és baromfitartás, 

-takarmányozás, valamint méhészet és méz-
termelés témakörökben, elsősorban családi- 
és ökológiai gazdálkodók számára.

Tudományos fokozattal rendelkező kollé-
gáink öt doktori iskola oktatási munkájában 
13 tantárggyal és öt témakiírással, továbbá 
az említett egyetemek államvizsga-bizott-
ságainak, doktori szigorlati és PhD bíráló-
bizottsági felkért tagjaként vesznek részt. 

Az egyetemi és doktori képzés részeként ku-
tatóink 2011–2012-ben 11 szakdolgozatnak, 
illetve doktori disszertációnak voltak bírálói.

A KÁTKI-ban folyó kutatási munkához kap-
csolódóan 2 munkatársunk sikeresen meg-
védte doktori disszertációját (Zajácz Edit 
2011-ben, Bodzsár Nóra 2012-ben), és je-
lenleg 7 fiatal kutató dolgozik doktori disz-
szertációján intézményünkben.

A KÁTKI évek óta a hazánkban ösztön-
díjasként tanuló vietnami egyetemisták 
kedvelt nyári gyakorlóhelye. A napi mun-
ka mellett a diákok elméleti és gyakorlati 
foglalkozások keretében ismerhetik meg a 
Kárpát-medence őshonos haszonállatait és 
génmegőrzésük módszereit.

A felsőoktatás mellett a közoktatásban is 
szerepet vállal az intézmény. Tehetséges, 
kutatás iránt érdeklődő középiskolások szá-
mára lehetőséget biztosítunk ahhoz, hogy a 
tanulók betekintést nyerjenek a laboratóriu-
mi és az állattenyésztési munkákba, megfe-
lelő irányítás mellett bekapcsolódhassanak 
egyes részfolyamatokba. Szakköri foglalko-
zások keretében mélyebb ismereteket sajá-
títhatnak el a szaporodásbiológia, genetika, 
génmegőrzés területeken, amelynek segít-
ségével tanulmányi versenyekre készülhet-
nek fel. Elsőként a Gödöllői Református Lí-
ceum Gimnázium és Kollégiummal kötött 
együttműködési megállapodást Intézetünk 
2012-ben (témafelelős Horváth Zsolt, GRL, 
Dr. Liptói Krisztina, KÁTKI). Babarczi Bian-
ka 11. osztályos tanuló részt vett az orszá-
gos XIII. TUDOK – Élet- és Környezettudomá-
nyi elődöntőn. Munkája címe „Gyöngytyúk 
spermafagyasztás alkalmazása az in vitro 
génmegőrzésben”, felkészítői Váradi Éva és 
Dr. Liptói Krisztina voltak. Bozó Roland, Mi-
kolicz András, Héthársi Fanni és Babarczi 
Bianka a Genetikai és Szaporodásbiológiai 
Kutatócsoport munkájába kapcsolódott be.
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Rendezvényeink

„Hagyományos haszonállataink az új 
évezredben”
Szakmai konferencia
Gödöllő, 2011. március 31. – április 1.

A konferencia kiadványai a HáGK honlapján 
teljes terjedelmükben hozzáférhetők. Tekin-
tettel arra, hogy a rendezvényünk a KÁTKI-t 
is érintő, hosszú távú génmegőrzési stra-
tégiai kérdéseket is tárgyalt, az alábbiak-
ban egy bővebb konferencia-összefoglalót 
közlünk.

A konferencia céljai
•  Rendszeres párbeszéd kezdeményezé-
se a tenyésztő egyesületek, az egyesüle-
teken kívüli tenyésztők, az állattenyésztés 
tudományos kutatói és tervezői, a néprajzi- 
etnozoológiai, etnoökológiai kutatásokat 
végző szakemberek, az állami tenyésztő- 
és kutató intézetek, az állami természet-
védelmi intézmények, a Nemzeti Kincs 
megújuló erőforrásokból védjegyes termé-
keket előállító termelők, a saját magukat 
élelmező önellátó gazdálkodók, az érintett 
kézműves kismesterségeket gyakorló mes-

teremberek, a háziipari tevékenységeket 
végzők, az állattartó pásztorok, az ismeret-
terjesztő oktatást végzők, a szakmai kép-
zéseket végzők, a turisztikai fejlesztéseket 
végzők, az állategészségügy, valamint az 
állami hivatalok és törvénykezők között, a 
hatékonyabb együttműködés reményében.
•  Kutatási, koordinációs, támogatási és 
hasznosítási hibák felfedése, javításuk re-
ményében.
•  A jelenlegi helyzet bemutatása, értékelé-
se. Az eredmények, feladatok, hiányossá-
gok valamint a legszükségesebb tennivalók 
megismerése és megismertetése.
•  Hagyományos háziállataink védelmi 
rendszerének új, szélesebb körű, az eddi-
ginél differenciáltabb, jobban koordinálha-
tó és hatékonyabb rendszerének ismerte-
tése valamint definícióinak lefektetése – a 
jelenleg érvényes jogszabályi háttér célirá-
nyos módosításaival.

A KÁTKI legfontosabb génmegőrzési 
feladatai
A 2010. november 1-jei hatállyal új intéz-
ményként megalakult KÁTKI a hazai haszon-

a 2011. évi génMegőrzéSi konFerencia Megnyitója a BálDy-tereMBen
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állat-génmegőrzés háttérintézményeként 
kutatási, oktatási, génbanki és koordiná-
ciós feladatokat egyaránt ellát régi fajtáink 
fennmaradása érdekében. Az intézmény a 
hazai haszonállat-védelmi rendszer egy-
séges működéséhez kíván megfelelő szak-
mai hátteret létrehozni és működtetni. 
A haszonállat génmegőrzési koordinációs 
feladatok meghatározó eleme a folyamatos 
együttműködés a génmegőrzésben működő 
tenyésztő szervezetekkel (egyesületekkel). 
Hosszú távon a tenyésztőkkel és tenyésztő 
szervezetekkel fenntartott folyamatos kap-
csolat egy olyan együttműködési lehetősé-
get nyújt a génmegőrzés szereplői számára, 
ami eddig hiányzott a génmegőrzés hazai 
rendszeréből, és ami elengedhetetlen egy 
nemzeti génmegőrzési program kidolgozá-
sához.

A haszonállat-géntartalékok védelmi 
rendszere
A haszonállat-géntartalékok védelmének 
fogalmi rendszerében az egymásra épülő 
génbank-génvédelem-génmegőrzés hármas 
egységét a konferencián bevezetett gén-
mentés teszi teljessé, egységesítve ezzel a 
hazai szakirodalomban előforduló, külön-
böző elnevezéseket. A rendszert az alábbi 
ábra mutatja, amely egyben a konferencia 
logója is volt.

A fogalmak rövid magyarázata: A védel-
mi rendszer célja a haszonállatok geneti-
kai erőforrásának megőrzése, fenntartá-
sa, gyűjtése, védelme, nyilvántartása, és 
hasznosításának lehetővé tétele a geneti-
kai sokféleség megőrzése érdekében. A ha-
szonállat-géntartalékok védelmi rendszere 
alrendszerekből, piramisszerűen épül fel, 
melyek között szakmailag indokolt átjárha-
tóságot kell teremteni mindkét irányba.

A génbank (Gene bank) célja a haszon-
állatok (fajok, fajták, változatok) genetikai 
információs készletének megőrzése. A gén-
tartalékok védelmi rendszerének alapját a 
génbankok képezik, melyeket állami tulaj-

donban lévő intézmények őriznek. Módsze-
reik: elsősorban in vitro (laboratóriumi kö-
rülmények között mélyhűtve), emellett in 
vivo (élő állapotban ex-situ) mesterséges 
körülmények között.

A génvédelem (Gene protection; Conser-
vation of genetic resources) a géntartalékok 
védelmi rendszerének második, a tenyész-
tő szervezetek által irányított és a tenyész-
tési nyilvántartásában szerepelő szintje 
célja a haszonállat fajták génbanki értékű 
állományainak fenntartása és szaporítása 
természetes, élő állapotban (in vivo, in situ 
módszerekkel), a genetikai alapok változá-
sa nélkül az eredeti tenyésztési helyen (in 
situ).

A génmegőrzés (Gene conservation; Con-
servation by management on farm) célja a 
megőrzött haszonállatok tovább szaporítá-
sa és hasznosítása, árutermelésre, adott 
esetben haszonállat előállító keresztezésre 
is használható szaporító és termék-előállító 
állományok létrehozása a géntartalék-véde-
lem alapvető szempontjainak figyelembevé-
telével. Magában foglalja tehát az állomány 
eredetiségének megtartását, hasznosítását, 
helyreállítását (ha szükséges) és létszámá-
nak vagy minőségének fejlesztését termelés 
(élelmiszer, ruha alapanyag, vagy vonóerő) 
közben.

Új fogalomként került bevezetésre a gén-
mentés (Gene rescue), mint a géntartalékok 
védelmi rendszerének fontos kiegészítő 

a haSzonállat-géntartalékok véDelMi  
renDSzerének áBrája, a konFerencia logója
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eleme, melynek célja, hogy haszonállata-
ink minden megőrzendő, értékes öröksége 
(kritikusan veszélyeztetett fajta, tájfajta, tí-
pus, változat, egyedi populáció, vagy akár 
egy-egy rögzült, jellemző tulajdonság) ere-
deti formájában fennmaradjon. A génmen-
tés génbanki-, génvédelmi- és génmegőrzé-
si génmentés egyaránt lehet.

tetése és adott esetben engedmények ki-
harcolása.
•  Jelenleg indokolatlanul szigorúak az ál-
latjóléti és környezetvédelmi előírások. Az 
extenzív állattartás például nem lehet oka 
a nagyobb számban elrendelt zárlatoknak.
•  A méhészet esetében a méhcsaládok – 
más állatfajokhoz hasonlóan – számos 
betegséggel küzdenek. Esetenként elkerül-
hetetlen a megfontolt, szakszerű kezelés 
a kórokozókkal és parazitákkal szemben. 
A méhészeti ágazat méhegészségügyi hely-
zete és biztonsága tarthatatlan állapotban 
van, nincsenek hatásos, engedélyezett ké-
szítmények. Meg kell szüntetni a labortisz-
taságú méz fogalmát, és – úgy, mint más 
élelmiszereknél – határértéket kell felállí-
tani és azt uniós szinten elfogadtatni. Ezzel 
összefüggésben hatékony antibiotikumok 
és parazitaölő szerek kifejlesztése és enge-
délyeztetése is elengedhetetlen.
•  Gazdabarát adminisztráció lenne szüksé-
ges, ezen belül értendő például a bejelen-
tési kötelezettség rugalmas kezelése.
•  A támogatási rendeleteket felül kell vizs-
gálni, és az életszerűség szerint kell szabá-
lyozni. Fontos, hogy ne egyedekre, hanem 
létszám után járjon a támogatás. Ne adott 
fülszámú, azonosítójú egyedet, hanem a 
létszámot kelljen őrizni.
•  A gazdáktól elvárt kötelezettségek ellen-
őrzésekor nyomatékkal legyenek figyelem-
be véve az adott tájegység és gazdálkodási 
év aktuális viszonyai! Egy csapadékos év 
például nem teszi lehetővé az előírt kötele-
ző talajművelési munkák elvégzését.
•  Vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása 
lenne célszerű térségi és kistérségi jelleg-
zetességekkel.
•  A 38/2010 támogatási rendelet jelenlegi 
formájában nem teszi lehetővé, hogy a te-
nyészetek száma, a fajonként adott nukle-
usz-létszámkereten belül a tenyészállatok 
száma növekedjék, ami a különösen veszé-
lyeztetett fajták génvédelmét és génmeg-
őrzését kifejezetten hátráltatja.

ProF. Dr. BoDó iMre

A konferencia ajánlásai
Összeállította: Prof. Dr. Bodó Imre

A konferencia négy tudományos szekciójá-
ban, továbbá a tenyésztőszervezeti szekció 
előadásaiban megfogalmazódott, és a hoz-
zászólások során hangsúlyt nyert fontosabb 
megállapítások összefoglalása.
•  Az őshonos extenzív állattartás techno-
lógiai, takarmányozási és állategészség-
ügyi követelményei sokban különböznek 
Nyugat-Európa elfogadott normáitól. Emi-
att szükséges volna a jogszabályok egyez-
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•  Indokolt lenne, hogy a támogatási idő-
szak alatt új tenyésztők is csatlakozhassa-
nak a programokhoz.
•  Ne csak az elhullott egyedek pótlására le-
gyen lehetőség, hanem a selejtezett egye-
dek pótlására, valamint nagyobb arányú 
létszámfejlesztésre is.
•  Javasoljuk, hogy a kaszálással – még az 
öko-gyepek kaszálásával, és más fajtákkal 
való legeltetéssel szemben is – az őshonos 
fajták legeltetése elsőbbséget élvezzen!
•  Az őshonos fajták tenyészállatainak ex-
portját a jelenleginél sokkal szigorúbb pe-
digré és útlevél követelményekhez kelle-
ne kötni. A Magyar Szürke Szarvasmarhát 
Tenyésztők Egyesülete javasolja, hogy a 
magas genetikai értékek védelme érdeké-
ben a külföldre történő értékesítés esetén 
a 04-es kóddal rendelkező szarvasmarha 
külföldre történő szállítása kizárólag a te-
nyésztő egyesület és a hatóság engedélyé-
vel történjen! Vagyis a tenyésztő egyesület 
és a hatóság hozzájárulása nélkül ne állít-
sanak ki marhaútlevelet!
•  A lóútlevél és általában az azonosítás ad-
minisztratív költségei indokolatlanok és 
méltánytalanul nagyok. Szükséges lenne 
a nyilvántartás és lóútlevél kiadás keretei-
nek rendezése, a tenyészérték-becslés és 
törzskönyveztetés informatikai hátterének 
fejlesztése.
•  A nagycenki mén sajátteljesítmény- 
vizsgáló állomás átadása a Nyugat-ma-
gyar országi Egyetemnek egyes ese tekben 
megnehezíti a mének sajátteljesítmény- 
vizsgálatát. Célszerű lenne ezt a feladatot 
társ tenyésztőszervezetek bevonásával az 
állami ménesek valamelyikének bázisán 
megszervezni.
•  Az állami tulajdonban maradó ménesek 
szakmai felügyeletét a VM-nek kellene el-
látnia, az állami ménesek működési feltéte-
leit törvényben is rögzíteni kellene.
•  A nemzeti ménesek közül Szilvásvára-
dot és Marócpusztát indokolt a korábbi ál-
lapotnak megfelelően szétválasztani, és 

mindkettőt egységesen a tartósan állami 
tulajdonban lévő társaságok közé sorol-
ni. Továbbá törvényben kellene garantálni, 
hogy az állami ménesek és vagyontárgyaik 
még részben sem legyenek privatizálhatók.
•  A lovak és általában a tenyészállatok 
ÁFA-ját felül kellene vizsgálni, mert mél-
tánytalanul magas.
•  A tenyésztő szervezeteknek engedélyez-
ni kellene az ENAR adatbázishoz történő 
hozzáférésünket főfelügyelői szintig. Biz-
tosítani kellene a létszám és származási 
adatok hozzáférését listaszerűen annak 
érdekében, hogy a javításokat és módosí-
tásokat egyszerűen és gyors egyeztetéssel 
elvégeztethessék.
•  A Baromfi Információs Rendszert, a BIR-t 
elsősorban intenzív állományokra alakítot-
ták ki, az őshonos fajták tenyésztési sajá-
tosságait és a génvédelemben, génmeg-
őrzésben szereplő állományok genetikai 
védelmét szolgáló tenyésztési eljárásokat 
sok esetben nem tudja figyelembe venni, 
illetve kizárja.
•  Az OMÉK alkalmával az őshonos fajták 
méltó népszerűsítése érdekében külön kel-
lene szerepelniük.
•  Hangsúlyt kell fektetni a magyar őshonos 
haszonállatokból előállított termékek (ma-
gyar szürke, mangalica, baromfi stb.) mar-
ketingjére.
•  A génmegőrzés mellett az ésszerű gén-
hasznosításra is szabad gondolni, adott 
esetben a keresztezés is megengedhető, 
ha nem megy a meglévő génállomány és 
a fajtán belül megengedett sokféleség ro-
vására.
•  A hatóságoktól azt kérik az egyesületek, 
hogy a különböző támogatásokat késede-
lem nélkül fizessék ki.
•  Még az idei évben az ÚMVP keretében 
az őshonos állatok tenyésztőszervezetei-
nek minél hamarabb kerüljön megnyitásra 
a 214/C jogcím, és ez alapján kerüljön ki-
dolgozásra és meghirdetésre a támogatá-
si rendelet.
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•  A 38/2010 rendeletre megtervezett támo-
gatás összegét előreláthatóan nem fogják 
kimeríteni a pályázatok. A fennmaradó 
pénzt az őshonos fajták fenntartásával 
kapcsolatosan jogosan fölmerülő igények 
kielégítésére kellene fordítani.
•  Az állami támogatás kifizetését célfelada-
tok végrehajtására is összpontosítani kelle-
ne. Például célpárosítások végrehajtására 
szállítási költségtámogatás.
•  Alapvető gond a lovak esetében az apa-
állat utánpótlás és tartás. A méntartás 
sem gazdaságos, mert a kihasználtság 
nem biztosított, ezért célszerű lenne bi-
zonyos kanca létszám mellett tartott mént 
a kancá val azonos módon támogatni. A 
veszélyeztetett fajták esetében az apaál-
lat-ellátás (felnevelés, felvásárlás) koráb-
bi helyzetének visszaállítása, magasabb 
színvonalon történő működtetés megte-
remtése. A hagyományos fajtáink állami 
méneseit és az apaállat utánpótlás meg-
oldását szorgalmazni kell. A ménesek kije-
lölésére és szabályzatának kidolgozására 
is gondolni kell.
•  Egyes esetekben – például a rideg tartás-
ban tartott bivaly és szürkemarha esetében 

– nehéz az állatok azonosítása, mivel a kro-
táliák könnyen kiesnek, ezért fontos lenne 
a chip-jelölés hivatalossá tétele, de a célt 
jól szolgálja az olcsóbb hagyományos bé-
lyegzés alkalmazása is.
•  A DNS-alapú származásellenőrzés irreá-
lisan drága, melyhez állami támogatásra 
lenne szükség.
•  A hungarikum törvényben elkülönítetten 
kellene szerepeltetni hagyományos házi-
állat fajtáinkat, amelyek nemzeti kincset 
képeznek, részletes szabályozást azon-
ban ettől a törvénytől függetlenül kellene 
készíteni.
•  Fontos lenne az állami tulajdonú és keze-
lésű génbankok felállítása minden nemzeti 
kincset képviselő fajta esetében!
•  Fontos lenne a Nemzeti Kincsek mellett a 
Nemzetiségi Kincsek védelme is.

•  A megfelelő koordináláshoz még több, a 
KÁTKI-ban tartotthoz hasonló – párbeszéd 
jellegű – konferenciára lenne szükség.
•  Szükséges lenne a Hungarikum törvény 
hatályosulási folyamatához való rendsze-
res – évenkénti – szakmai hozzászólások 
megjelenítése, és tartalmi hozzájárulás.
•  Többen fölvetették, hogy igény volna az 
Őshonos Állatfajták Tenyésztőinek Szövet-
sége megalapítására is. Erre válaszolva 
Dr. Szieberth István annak a véleményének 
adott kifejezést, hogy csak akkor ért egyet 
ezzel a javaslattal, ha kiderülne, hogy a je-
lenlegi szervezet sem képes hatékonyan 
képviselni e fajták és tenyészőik érdekeit.
•  Kiderült, hogy a terminus technikus-ok 
– minden érintett területet átfogó és fel-
ölelő léptékű – közös nevezőre hozására, 
esetleg egységesítésére is szükség lenne.
•  Szükséges a kutató- és tanulmányutak tá-
mogatása, kutatási ösztöndíjak létrehozá-
sa a témában. Pályázati központ felállítá-
sa (pl.: KÁTKI), ahol napra kész információk 
állnak rendelkezésre a tenyésztőszerveze-
tek és tenyésztők számára, illetve segítsé-
get kaphatnak a benyújtandó pályázatok 
kidolgozásához. A tenyésztők és szerve-
zeteik számára évente több alkalommal is 
megrendezésre kerülő rendezvények, kép-
zések, kiállítások, szakmai konferenciák 
szervezése és ennek támogatása.
•  A magyartarka szarvasmarha és más ha-
szonállat fajta esetén fontos a genetikai ké-
pességek fejlesztése, a versenyképesség 
megőrzése, mely megköveteli a tenyészér-
tékbecslés rendszerének folyamatos kor-
szerűsítését. E tekintetben igénybe kell 
vennünk a legkorszerűbb ismereteken ala-
puló biotechnikai eljárásokat. A vizsgálatok 
költsége ugyanakkor jelentős pénzügyi for-
rásokat igényel, amelyhez nem nélkülözhe-
tő a tenyésztőszervezeti összefogás és az 
állam anyagi szerepvállalása.
•  Számos haszonállatunk esetében (pl. ba-
romfi) több helyi fajta, tájfajta vagy fajta-
változat még begyűjthető a Kárpát-meden-



72 rendezvényeink

cében, ezek helyi vagy központi génbanki 
állományainak kialakítása, fenntartásuk 
szervezése és mindezek finanszírozása na-
gyon gyors intézkedéseket követel, hiszen 
a fajták és fajtaváltozatok a helyi lakosság 
életmódjának változásával eltűnnek.
•  Elengedhetetlenül fontos a Krajnai méh 
fajta helyi – pannon krajnai fajta – válto-
zatának őshonossá minősítése.
•  Szürkemarha-termékek – és más ősho-
nos termékek – esetében szükséges az 
eredetvédő és -tanúsító rendszer ható-
sági megerősítése. A DNS kutatásban a 
legutóbbi vizsgálatok eredménye nagy-
mértékben utal szürkemarhaként forgal-
mazott, de attól eltérő eredetű termékek 
értékesítésére.
•  Az őshonos állatok fenntartásának kér-
déskörében nem szabad elfelejteni a csi-
kósok, gulyások, kanászok, juhászok egy-
szóval a pásztorok ügyét sem. Nélkülük 
nincs extenzív állattenyésztés. A pász-
torság ugyanis nemcsak szakma, hanem 
életforma is. Meg kell akadályoznunk a te-
nyésztéshez kötődő életformák teljes eltű-
nését, képzésekkel és támogatási, erköl-
csi ösztönzéssel elősegítve a tenyésztés 
in situ formáinak autentikus keretek közti 
működtetését, bevonva a többgenerációs 
pásztorcsaládokat, a háziipari tevékenysé-
geket végzőket, a tenyésztő egyesületeket, 
a kutatóintézeteket és a kistérségi, térségi 
faluközösségeket egyaránt.
•  A magyarországi méhészképzést alapve-
tően meg kell reformálni, szoros kapcso-
latba kell hozni az elméletet a gyakorlattal, 
melyre jó példa volt az egykor kiválóan mű-
ködő Zalaapáti Méhésziskola.
•  Javasolt az állattenyésztés és a geneti-
kai erőforrásaink védelmében érintett sze-
replők tevékenységei során felmerülő jogi 
problémákra specializálódott, a tenyésztő 
egyesületek szempontjából kifejezetten ér-
dekképviseletinek nevezhető, állami ügy-
védi és jogásziroda felállítása.

75. OMÉK Őshonos Bemutatótér – 
Kincsem park
2011. szeptember 28. – október 2.

Az őshonos bemutatótér 2011 évben, a 75. 
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállításon (OMÉK), a MAHIR megbízásából 
a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Gén-
megőrzési Koordinációs Központ (KÁTKI, 
Gödöllő) és a Magyar Szürke Szarvasmar-
hát Tenyésztők Egyesülete (MSzTE) szerve-
zésében több más egyesület és őshonos 
szervezet, illetve magángazdák összefogá-
sában jött létre. A területen bemutattunk 
12 – a Kárpát-medencében régen honosult 

– állatfajból 151 egyedet. A területen felépí-
tett, fából készült karámrendszert később 
a KÁTKI-ban, az állandó őshonos bemutató 
céljára állítottuk föl.

Az OMÉK kilépett jó pár általános mező-
gazdasági vásár és kiállítás megszokott 
kliséjéből, így újszerű lehetőséget bizto-
sított az őshonos állatok bemutatásához. 
Örülünk, hogy az OMÉK számunkra meg-

Megérkeztek a hortoBágyi Bivalyok
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engedte, hogy merőben más koncepciót 
valósítsunk meg, mint a hagyományos me-
zőgazdasági kiállítások és vásárok tenyész-
állat bemutatói. Mi ezzel radikálisan eltér-
tünk az általános kiállítási struktúráktól. Az 
állatbemutató tér megtervezésekor a városi 
ember kíváncsiságának kielégítése volt a 
fő szempont. Így, bár gondosan ügyeltünk 
arra, hogy a fajták valódi és kimagasló ér-
tékű tenyészállat állományát vonultassuk 
föl, mégsem a szakmai értékeit hangsú-
lyoztuk, hanem a fajta átfogó ismertetése 
volt a fő cél.

A szakmai programjainkat, mint a horto-
bágyi hatos ökörfogat, Bogár Károly kettes 
ökör- és tinófogata, bivalyfogat bemutatóit, 
minden alkalommal telt házas lelátó előtt 
mutattuk be a látogatók nagy örömére. A 
díjátadón pedig régóta példa nélküli ese-
mény tanúja lehetett a közönség: vezethe-
tő tenyészbikánk felvonult, mikor az OMÉK 
különdíjat a Hortobágyi Természetvédelmi 
és Génmegőrző Nonprofit Kft., az állat te-
nyésztője átvette.

zölD attila, rácz tíMea éS Bogár károly ökröSgazDa. a két tinó: tiBorc éS táBláS.

hortoBágyi gulyáSok  
a BuDaPeSti kincSeM ParkBan
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MéhéSzeti BeMutatónk a 2011. évi oMék-on

vietnaMi tanítványainkkal a 2011. évi oMék-on



rendezvényeink 75

A kiállítási területen az őshonos fajták ha-
gyományos felhasználási módjait bemutató 
kézműves foglakozások keretében bőrből 
szütyőt, karkötőt, tarsolyt stb., gyapjúból 
nemeztárgyakat készíthettek, és ügyessé-
gi játék keretében totót kaptak a kíváncsi 
látogatók, főként a gyerekek. Ez a program 
nem kis megelégedésére szolgált a látoga-
tó közönségnek.

A kiállítás majdnem teljes ideje alatt az 
állatgondozást a hortobágyi gulyások vé-
gezték, többnyire veretes ruhában, mely 
tovább emelte a terület őshonos jellegét. 
Emellett több tenyésztőnk értékesített és 
kóstoltatott a pavilonokban, ezt persze sa-
ját vállalkozása keretében, de ez tette tel-
jessé a repertoárt, hiszen így a látogatók 
nem csak megnézhették, de meg is kóstol-
tathatták, illetve megvásárolhatták egyes 
magyar őshonos állatfajták termékeit.

„Kutatás a génmegőrzésért: Kutatás, 
fejlesztés és innováció a géntartalékok 
védelmében”

„Hagyományos kultúrnövényeink és 
haszonállataink az új évezredben”
Szakmai Konferencia
Gödöllő, 2012. május 21–22.

„Kutatás a génmegőrzésért: Kutatás, fejlesz-
tés és innováció a géntartalékok védelmé-
ben” és „Hagyományos kultúrnövényeink 
és haszonállataink az új évezredben” cím-
mel rendeztünk konferenciát 2012-ben a 
május 22-i Biológiai Sokféleség Világnap-

jához kapcsolódóan a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Stratégiai Főosztálya, a Kisállat-
tenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési 
Koordinációs Központ (KÁTKI), valamint a 
tápiószelei Növényi Diverzitás Központ (Nö-
DiK) közös szervezésében. A kétnapos prog-
ram alkalmat nyújtott a hagyományos kul-
túrnövény- és haszonállat géntartalékok 
védelmét szolgáló tudományos és szakmai 
kérdések áttekintésére, válaszok megfo-
galmazására, és a jövőbeni célok elérésé-
hez szükséges teendők egyeztetésére. Az 
első napon 4 szekció keretében 16 előadás 
és 11 poszter foglalkozott a hazai génmeg-
őrzéshez kapcsolódó kutatási programok 
eredményeinek bemutatásával. A második 
napon a 2011-ben „Hagyományos haszon-
állataink az új évezredben” címmel meg-
rendezett szakmai konferenciánk folytatá-
saként, a haszonállatok és kultúrnövények 
biodiverzitásának és fajtavédelmének ak-
tuális kérdéseit, az agrobiodiverzitás sze-
repét a biológiai sokféleség megőrzésében, 
továbbá az agrárökológia és a tájfajták he-
lyét és szerepét vitattuk meg, meghívott 
előadók közreműködésével. A konferencia 
kiadványa honlapunkon érhető el.

7th Vietnamese–Hungarian International 
Conference
Nemzetközi konferencia
Can Tho, Vietnam, 2012. augusztus 26–30.

A mintegy másfél évtizedes múltra visszate-
kintő, a KÁTKI és a HAKI kezdeményezésére 

régi Magyar tyúkFajtáink naPoScSiBéi
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indított Vietnami–Magyar Konferenciák sor-
rendben hetedik rendezvényére 2012. au-
gusztus 26–30. között került sor. A konfe-
rencia a korábbiaknál is szélesebb körben 
zajlott, és kapcsolódott az EU-SEA-NET Tu-
dományos Év rendezvénysorozatához, így 
az Európai Unióra és más délkelet-ázsiai 
országokra is kiterjedt. A konferencia hi-
vatalos címe: 7th Vietnamese–Hungarian 
International Conference on Agricultural 
Research for Development (ARD) – „In-
ternational EU-SEA Scientific Symposium 
on Agricultural Research for Development 
(ARD) with special regards to Ecological 
Farming Systems”, helyszíne Can Tho (Vi-
etnam) volt. A konferencia a SEA-EU-NET 
hivatalos rendezvényeként került meghir-
detésre, szervezésében a KÁTKI és a HAKI 
mellett hagyományosan részt vett a Magyar 
Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete 
(MGE) is. A konferencia kiadványa a HáGK 
honlapján érhető el.

CRYOBIRDS nemzetközi konferencia
„Development of Avian Reproductive 
Biotechnologies for the Management of 
Genetic Diversity” – Projekt Symposium
Gödöllő, 2012. október 10.

a 7. vietnaMi-Magyar konFerencia réSztvevői

Dr. Barna juDit Projektvezető előaDáSa
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A francia-magyar bilaterális kutatási pro-
jektünk harmadik évében, októberben 
projekt-előrehaladási szimpóziumot szer-
veztünk a KÁTKI-ban a francia kollégákkal 
együttműködve. A konferencia levezetését 
Barna Judit (KÁTKI), a projekt magyar téma-
vezetője végezte. A résztvevőket először 
Szalay István, a KÁTKI igazgatója köszön-
tötte, majd a Vidékfejlesztési Minisztérium 
képviseletében Greguss Ditta mutatta be 
azokat a kormányzati erőfeszítéseket, ame-
lyek a hazai genetikai diverzitás megőrzé-
sére irányulnak mind a növényi, mind az ál-
lati génforrások tekintetében. Ezt követően 
Elisabeth Blesbois (INRA), francia projekt-
vezető ismertette a pályázat célkitűzései. A 
kutatások a baromfi in vitro génmegőrzésé-
nek fejlesztésére irányulnak, négy témakört 
érintve: a hagyományos lassú mélyhűtési 
protokollok kidolgozása rosszul fagyaszt-
ható sperma, valamint korai embrionális 

sejtek esetében; alternatív megoldások 
fejlesztése (vitrifikációs technika baromfi-
sperma és blasztodermális sejtek, valamint 
naposkori ivarszervek tárolására); genetikai 
és fiziológiai markerek keresése a konzer-
vált biológiai anyagok tárolás során történt 
károsodásának kimutatására; hazai baromfi 
sperma- és embrionális sejtbank kialakítá-
sa a projekt végén. Ezt követően az egyes 
résztéma-felelősök mind francia, mind ma-
gyar részről 10–15 perces előadás kereté-
ben összefoglalták az eddig elért kutatási 
eredményeiket.

Az előadások után diszkussziós lehető-
séget adtunk az eredmények elemzésére 
a szimpóziumon résztvevő érdeklődők be-
vonásával. Összesen 5 francia és 7 magyar 
előadás hangzott el az egész napos ren-
dezvényen. Meghívást kaptak a témában 
érdeklődő hazai kutatóegységek, valamint 
egyetemek kutatói és PhD hallgatói, össze-

Dr. eliSaBeth BleSBoiS ProjektvezetőDr. Barna juDit Projektvezető
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sen 38 fő regisztrált a rendezvényünkre. A 
konferencia szakmai szempontból rendkívül 
hatékony volt, és nagy érdeklődésre tartott 
számot minden résztvevő részéről. Az elő-
adások anyagai honlapunkon megtekinthe-
tők.

Egyéb rendezvények

Az MTA Állatnemesítési, -tenyésztési, 
Takarmányozási és Gyepgazdálkodási 
Tudományos Bizottsága kihelyezett 
ülése

Az akadémiai bizottság 2012. november 23-
án a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és 
Génmegőrzési Koordinációs Központban 
(KÁTKI) tartotta ülését.

Az ülés során több előadás keretében 
bemutattuk a KÁTKI tevékenységét és mun-
katársait, majd a bizottság megtekintette 
a KÁTKI őshonos bemutatóját, a baromfi 

génbankot, a Méhészeti Intézetet és a Mé-
hészeti Gyűjteménytárat.

GMO roadshow (2012 november)

A Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai 
Főosztálya a gazdálkodók és az érdeklődők 
tájékoztatására 2012. november–december 
folyamán GMO Roadshow-t szervezett az or-
szág nyolc helyszínén „Együtt a GMO-men-
tes mezőgazdaságért!” címmel.

A rendezvénysorozat első helyszíne 2012. 
november 15-én Gödöllőn, a Kisállatte-
nyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési 
Koordinációs Központ volt.

Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző 
Egyesülete közgyűlései (2011, 2012)

Magyar Méhtenyésztők Országos 
Egyesülete közgyűlései (2011, 2012)

a cryoBirDS neMzetközi konFerencia réSztvevői
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Kiemelt projektjeink

HU-BA faluprogram

Az őshonos magyar baromfifajták tenyész-
tésére és tartására alapozott falufejlesztési 
program.

A Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Gén-
megőrzési Koordinációs Központ (KÁTKI), 
együttműködve a Magyar Kisállatnemesí-
tők Génmegőrző Egyesületével (MGE), 2006 
óta szervez baromfi mintafalu programokat, 
amelyek eddigi kiemelt célja a fajták vissza-
juttatása eredeti élőhelyükre, a falusi és ta-
nyasi baromfiudvarokra, ami meghatározó 
jelentőségű a fajták fennmaradása, a helyi 
családi gazdaságok fenntarthatósága és 
a különleges minőségű termék-előállítás 
szempontjából is.

A program sikere alapján a Vidékfejlesz-
tési Minisztérium támogatásával 2012-ben 
indult 3 éves programban az eddigi célok 

mellett kiemelt szerepet kap a kistérségek-
ben élő családok jövedelemkiegészítő te-
vékenységének fejlesztése, valamint – az 
önkormányzatok bevonásával – a szociális 
háló erősítése, szociális szövetkezetek lét-
rehozása, baromfitenyésztési és értékesíté-
si tevékenységre alapozva.

A program céljai

•  Hátrányos helyzetű kistérségek, falvak, 
tanyák agrártermelése, fenntarthatóságá-
nak fejlesztése.
•  A helyi lakosság önellátási, agrárterme-
lési feltételeinek javítása.
•  A különleges minőségű, hungarikum ba-
romfitermékek (HU-BA) genetikai, termelési 
és értékesítési feltételeinek megteremtése.
•  A biztonságos baromfi génmegőrzés 
hosszú távú feltételeinek javítása.

a kátki „karácSonyFája”
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•  A mintaprogramok kiterjesztése más fal-
vakra, térségekre.

A program célcsoportjai

•  Mintafaluként kiválasztott települések 
családi gazdaságai.
•  A helyi polgármesteri hivatalok és csat-
lakozó civil szervezetek, közösségi tevé-
kenységeik helyi szempontok szerinti fej-
lesztése révén.
•  A helyi termelők és vállalkozások, az el-
lenőrzött HU-BA baromfihús és tojás előál-
lítása, feldolgozása és értékesítése révén.

A HU-BA faluprogram integrációs 
modellje

A HU-BA faluprogram keretében kistérségi 
baromfitenyésztési központok jönnek lét-
re, igény szerint őshonos vagy keresztezett 
háztáji baromfifélékre alapozva.

100 fajtatiszta tojótyúkra alapozott kis-
térségi tenyészközpontok kialakítását ja-
vasoljuk.

A telepről 4–5 000 tenyésztojás és meg-
közelítőleg 11 000 étkezési tojás kibocsá-
tása várható évente. A termelési mutatók 
természetesen függnek a tenyészállatok 
korától.

A HU-BA faluprogramok keretében min-
den esetben kihelyezésre kerülnek kelte-
tőgépek (3 db, 500 tojás keltetésére alkal-
mas), segítve a helyi integrációs folyamat 
beindulását, saját állomány előállítását, 
napos csibe kihelyezését szociális- és szö-
vetkezeti programok keretében, valamint 
naposcsibe értékesítést a térségben. Az 
integrációnak nyitottnak kell lennie. Ja-
vasoljuk, hogy mindenkit, aki a program 
alapelveit, minőségi elvárásait elfogadja, 
vonjanak be a tenyészközpontra épülő fel-
vásárlási és szaktanácsadási rendszerbe.

A faluprogram keretében az első évben 
2 000 naposcsibe kihelyezését javasoljuk 
közel 20 családhoz, majd évente további 

8 család vonható be a programba. Minden 
esetben azonos méretű családi baromfiud-
varokat hozunk létre. Ez teremti meg egy jól 
működő szociális szövetkezet alapfeltételeit.

A takarmánybázis biztosítása a program 
életképessége szempontjából elengedhe-
tetlen. 5 éves program esetében, 45–50 csa-
lád bevonásával, az éves takarmányigény 

– a tenyésztelepet is figyelembe véve – 80–
85 t takarmány.

Nyúl-unk a munkáért

A Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Gén-
megőrzési Koordinációs Központ (KÁTKI) a 
Tetrabbit Kft-vel közösen 2012-ben elindított 
egy magyar nyúlfajtákra alapozott vidékfej-
lesztési programot. Ennek célja olyan kistér-
ségi nyúltenyésztési központok létrehozása, 
amelyek a „Nyúl-unk a munkáért program” 
keretében bevonják a környék családjait egy 
nyúlhús előállítási programba.

2012-ben kialakítottunk két központi nuk-
leusz tenyésztelepet, egyet a KÁTKI, egyet 
pedig a Tetrabbit Kft. partnerénél. A telepek 
látják el a kistérségi partnereket, családo-
kat tenyész alapanyaggal. A KÁTKI irányítá-
sával felügyelik, oktatják a tenyésztési és 
tartási munkát. A termelés integrációját a 

Magyar óriáS nyúl SzaBaD tartáSBan
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Tetrabbit Kft. koordinálja. A telepek egyben 
génmegőrzési központként is működnek a 
magyar óriás, gödöllői újzélandi és kali-
forniai nyúlfajták nukleusz-állományainak 
fenntartásával.

A központi nukleusz tenyészetekre ala-
pozva a program keretében évente létre-
hozunk 3 új 200–300 anyanyulas telepet, 
valamint évente kétszer 80–100 családhoz 
helyezünk ki 5 anyanyulat és egy bakot csa-
ládi minitenyészetek létrehozására. Ennek 
eredményeként várható, hogy a harmadik 
év végére 9–10 kistérséget átfogó nyúl in-
tegráció jön létre, ami megélhetést, vala-
mint plusz bevételt jelent a családi gazda-
ságoknak a vidéki élet fenntartásához.

A tervek szerint a központi nukleusz te-
nyészetek három éves, az új kistérségi ko-
ordinációs telepek egy éves támogatást 
kapnak – tenyészanyag, takarmány és anya-
ketrec technológiában –, utána az integrá-
ció fenntartja saját magát, és képes lesz 
újabb integrációk létrehozásra további tá-
mogatások nélkül.

A program másodlagos célja a termelési 
integrációk mentén szövetkezetek létreho-
zása, valamint a foglalkoztatás, a közmun-
kaprogramok értékteremtő folyamatának 
biztosítása, a kistérségi önkormányzatok-
kal közösen.

A tervek szerint a 2 központi nukleusz te-
nyészet tenyésztelepe Gödöllőn, a KÁTKI- 
ban, illetve Törökszentmiklóson jön létre. 
Nyulakat helyeztünk ki Makkoshotyka, Mo-
nostorpályi és a Börzsöny Bele-nyúl prog-
ramhoz kapcsolódó kistérség családjaihoz. 
A kistérségi programokhoz mentorokat biz-
tosítunk (takarmányozás, állategészségügy 
stb.). A program támogatói a Purina, a Car-
gill és az Alpha-Vet cégek. A programot irá-
nyító két cég – a KÁTKI és a TETRABBIT Kft. 

– együttműködve támogatóival, teljes körű 
és fenntartható szolgáltatói hálót biztosít a 

„Nyúl-unk a munkáért” programba bekerülő 
családoknak.

A három éves program végére 6 térségi in-
tegráció jön létre, amelyek több mint 1000 
családot integrálnak majd. A térségi integ-

Magyar óriáS nyúl MélyalMoS tartáSBan a hágk nukleuSz telePén
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rációk közösen biztosítják az alapanyagot a 
Magyar nyúlhús programhoz, amely beve-
zetés előtt áll a hazai és nemzetközi piacon 
egyedi márkanév alatt.

A programba bekerülő vállalkozások 5 
éves szerződés alapján fenntartják a te-
nyészetüket és minden évben 2 kihelye-
zést végeznek a saját, vagy az integrátor 
Tetrabit Kft. által megjelölt térségben, ami 
közel 200 új család bevonását jelenti min-
den évben.

A telepek egyben a térségi integráció, 
tenyésztésszervezési, takarmányelosztó 
központjaiként is működnek a családok 
számára. Cél, hogy egy idő múlva a bevont 
családok egy térségi szociális szövetkeze-
ten keresztül működjenek, folyamatosan 
helyez ki nyulakat a rászoruló családoknak, 
a jól teljesítőket pedig integrálja és kiegé-
szítő jövedelmet biztosít a szövetkezeti ta-
goknak a felesleges nyulak értékesítésével. 
A szociális szövetkezetekbe minden eset-
ben a helyi önkormányzatokat is bevonjuk, 

biztosítva ezzel a szövetkezetek legitimitá-
sát és a támogatási program helyi működ-
tetését az adott településen.

Tanyató Program

A KÁTKI és partnerei, a Szent István Egye-
tem Halgazdálkodási Tanszéke, az Arany-
ponty Zrt. és az Iszapfaló Kft. megálla-
podtak abban, hogy egy országos Tanyató 
programot működtetnek a Vidékfejlesztési 
Minisztérium támogatásával. Ennek lénye-
ge, hogy kis, 50–200 köbméteres tavakat 
alakítanak ki az azt igénylő településeken, 
magángazdaságokban, családi birtokok te-
rületén, amelyek köbméterenként 0,5-1 ki-
logramm halat termelhetnek évente. Ezek 
a „tanyatavak”, amellett, hogy egészséges 
hallal látják el a tó gazdáját, a hal értéke-
sítésével további bevételt eredményezhet-
nek. E kisebb víztározóknak ezen kívül több 
egyéb funkciója is van. Öntözővízzel láthat-
ja el környezetét, kedvezően befolyásolja a 

a tanyató PrograM keretéBen génBanki tevékenySégre Felújított tó a hágk-Ban
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mikrokörnyezet klímáját, biológiai fajgaz-
dagságát, csökkenti a belvíz veszélyt, segíti 
e területek vízgazdálkodását, és élőhelyet 
nyújt víziszárnyasok természetes tartásá-
ra. Mindennek alapja, hogy a tanyák tradi-
cionálisan vízbázisok közelébe épültek, kút, 
átfolyó ér vagy csatorna mentén. A program 
modelljét a KÁTKI és partnerei közösen ala-
kították ki az intézet területén, melynek leg-
fontosabb fejlesztései (demonstrációs ta-
nyató, halászati-génmegőrzési fejlesztések, 
ökológiai víziszárnyas tartás, háztáji kert 
bemutató, zeolitos élőkultúrás víztisztítá-
si rendszer) a KÁTKI alaptevékenységéhez 
kapcsolódó génmegőrzési, oktatási, kuta-
tási-fejlesztési és termelési feladatokat egy-
aránt ellátnak.

Nemzetközi projektek

Project symposium

„Development of Avian Reproductive 
Biotechnologies for the Management of 
Genetic Diversity” CRYOBIRDS /  
2010–2013

International Cooperation between 
NKTH (NIH) (HUNGARY) and ANR 
(FRANCE)
Institute for Small AnimaI Research 
and Co-ordination Centre for Gene 
Conservation, Gödöllő, Hungary
Gödöllő, 2012. október 10.

a cryoBirDS Projekt-renDezvény Megnyitója a kátki-Ban

Támogatók:
Magyar–francia genomikai és biotechnoló-
giai K+I együttműködési program. TET_09_
FR_ANR_BIO - CryoBird (2010–2013)

„Biotechnológiai módszerek fejlesztése és 
alkalmazása a baromfi szaporodásbiológi-
ában a genetikai diverzitás megőrzése cél-
jából”
Elnyert támogatás: 117 962 eFt.

A pályázat célja egy olyan komplex biotech-
nológiai fejlesztés, amely a baromfi haploid 
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ivar- és diploid embrionális sejtjeinek táro-
lására és felhasználására irányul. A jelen-
leg rendelkezésre álló módszerek alapos 
módosításra, valamint standardizálásra 
szorulnak. A projekt speciális célja egye-
di stratégia kidolgozása a szaporítóanya-
gok, mint genetikai források megőrzésére. 
A következő területeken várhatók az in vit-
ro génmegőrzésben használható eredmé-
nyek: spermium, blasztodermális és primor-
diális csírasejtek, valamint korai gonadális 
szövetek mélyhűtésének kidolgozása, vit-
rifikációs eljárások kifejlesztése, a mély-
hűtött sejtek és szövetek minőségi tesztjé-
nek standardizálása molekuláris biológiai 
módszerekkel, valamint ezen szaporodás-
biológiai technikák alkalmazása a ritka faj-
ták genetikai diverzitásának megőrzésére 
irányuló stratégiákban. A program további 
hozamának tekinthető egyrészt a magyar 
baromfi génbank létrehozása, másrészt a 
francia–magyar együttműködés révén a 
régóta csak tervekben élő európai baromfi 
ivarsejtbank hálózat kialakítása felé tett 
első lépések.

Délkelet-ázsiai kisállattenyésztési 
kutatási együttműködések

Fenntartható vidékfejlesztés a mezőgaz-
daság fejlesztésével, tekintettel a családi 
gazdaságokra és a természeti erőforrá-
sok környezettudatos hasznosítására.
Délkelet-Ázsia országaiban a mezőgazda-
ság nagy jelentőségű a gazdaság és a sze-
génységcsökkentés szempontjából. A me-
zőgazdaság hozzájárulása a GDP-hez igen 
magas, ezen kívül a mezőgazdaságban (és 
élelmiszeriparban) dolgozik a lakosság na-
gyobb része. A kistermelők művelik Délke-
let-Ázsiában a megművelhető terület 90%-
át, és a mezőgazdasági termékek 70%-át ők 
állítják elő. A kis családi gazdaságok jellem-
zően nem specializáltak, többségében tőke-
szegények, különösen a legelmaradottabb 
régiókban, ugyanakkor komplex (növény-ál-
lat, gyakran akvakultúrával kiegészítve) ter-
melési egységek.

A mezőgazdaság – és azon belül a kis-
gazdaságok – fejlesztése tehát alapvetően 
fontos a délkelet-ázsiai országokban a vi-

Magyar gyöngytyúkok egy vietnaMi cSaláDi gazDaSágBan
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dékfejlesztés és a szegénységcsökkentés 
szempontjából. A családi kisgazdaságok-
ban nagyon fontos a baromfitermékek elő-
állítása. Ezek a családok önfenntartása mel-
lett bevételi forrást is jelentenek, továbbá 
a városok állati fehérjével való ellátásához 
is nagyban hozzájárulnak. A baromfihús és 
a tojás ezekben az országokban hagyomá-
nyosan igen kedvelt élelmiszer. A régi faj-
ták termékei keresettebbek, mint a modern 
fajták ipari körülmények között előállított 
termékei.

Délkelet-Ázsiában a háziállatok biodi-
verzitása kimagasló, tehát rendelkezésre 
áll a minőségi élelmiszerek előállításához 
szükséges alapanyag. Viszont még nincse-
nek meg azok a fejlesztések, amelyek a kü-
lönböző fajok hatékony és ökológiai integ-
rációban történő tenyésztését szolgálnák, 
holott ezen országok támogatják a belföldi 
ellátás mennyiségi és minőségi javítását, az 
exportképes élelmiszerek előállítását.

Délkelet-Ázsiára jellemző, hogy sok nem-
zetiség él egymás mellett, sokszor az egyes 

nemzetiségek az egyes országok között hú-
zódó határok közvetlen szomszédságában. 
Ez okvetlenül szükségessé teszi ezen terüle-
tek fejlesztése során a határon átnyúló, re-
gionális együttműködéseket. Ilyen kooperá-
ciókra – részben magyar részvétellel – már 
van is példa, elsősorban Vietnam és Laosz 
között. Ez a határon átnyúló együttműködés 
lehetővé teszi, hogy a vietnami viszonyok-
hoz adaptált fajtákat, technológiákat és is-
mereteket terjesszünk el Laoszban.

A fentebb leírtak miatt nyilvánvaló, hogy 
a délkelet-ázsiai országok fejlesztése szem-
pontjából alapvető jelentőségű a mezőgaz-
dasági kistermelés, a komplex családi gaz-
daságok fejlesztése. Ehhez a következőkre 
van szükség:
•  megfelelő, extenzív fajták – ezek lehet-
nek régi magyar (parlagi) fajták, illetve he-
lyi fajták. Az utóbbiak esetében a fajták 
felmérése, a génmegőrzés olyan feladat, 
amelyben komoly tapasztalataink vannak,
•  a szakemberek, gazdák képzése a terme-
lés fejlesztése érdekében,

egy Magyar BronzPulyka, Mint vietnaMi „házi keDvenc”
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•  marketing, a kistermelők által előállított 
termékek értékesítésének megszervezése, 
a határon átnyúló kereskedelmet is ide-
értve,
•  helyi és városi értékesítés,
•  az élelmiszerbiztonság javítása: a teljes 
termelési lánc és a felvásárlás megszer-
vezése, minőségbiztosítási rendszerek ki-
alakítása a gazdaságtól a fogyasztásig, mi-
nőség-ellenőrzés laboratóriumi hátterének 
kialakítása.

Az extenzív fajták közül a magyar fajták 
bevezetése évek óta folyamatban van Viet-
namban és Laoszban. Mind a baromfi- (tyúk, 
gyöngytyúk és pulyka), mind a nyúlfajták jól 
akklimatizálódtak, a helyi kutatóintézetek 
(POREC, NAFRI) szervezésében terjednek 
is a vidéki területeken, ezen kívül a gaz-
dák képzése is megindult, részben magyar 
szakemberek részvételével. Ezek a már léte-
ző projektek kiváló pilot-projektek lehetnek 
a további együttműködéshez. Természete-
sen további feladatokat jelent a marketing, 
illetve az élelmiszerbiztonság fejlesztése. 
Az egyes nemzetiségek által előállított ter-
mékeket gyakran főként ugyanannak az et-
nikumnak a tagjai fogyasztják, tehát nem 
számíthatunk arra, hogy az országos vagy 
regionális piacon elterjednek. Másrészt 
ezek a nemzetiségek gyakran nem csak 
egy országban élnek, tehát termékeik kis 
térségre kiterjedő, de határon átnyúló ke-
reskedelembe bekerülhetnek. Nagyon fon-
tos, hogy e termékeket a helyi piacokon is 
értékesítsék – mégpedig kiváló, ellenőrzött 
minőségben –, de a közeli városok élelmi-
szerellátáshoz is hozzá kell járuljanak, eh-
hez pedig komoly marketing, illetve logisz-
tikai tevékenység járul.

Az élelmiszerbiztonság tekintetében 
egyrészt fontos feladat a teljes termelési 
lánc szabályozása, ellenőrzése, szervezé-
se. Nem elég a gazdaságokban megfelelő 
termelési rendszert kialakítani, de a továb-
biakban is garantálni kell az élelmiszerbiz-
tonsági feltételek (higiénia, szermaradvány 

mentesség, stb.) javítását. Ehhez szükség 
van a felvásárlási rendszer kialakítására, 
ami erősen összefügg a marketing terüle-
tével. Szükség van azonban a megtermelt 
baromfi megfelelő vágására és a piacra való 
eljuttatására. A kistermelőknél, falvakban, 
kis településeken termelt baromfi megfele-
lő vágása mobil vágóhidakkal oldható meg. 
A feldolgozás a konyhakész baromfitermé-
kek előállításáig tart, beleértve a megfelelő 
csomagolást is.

Az élelmiszerbiztonság tekintetében 
ugyanakkor nem csak a higiénés körülmé-
nyek biztosítása és ellenőrzése elenged-
hetetlen, hanem különböző egészségre 
ártalmas anyagok (szermaradványok, miko-
toxinok stb.) vizsgálata is. Ehhez Magyaror-
szág tudná biztosítani mind a laborháttér 
kialakításához, mind a szakértők képzésé-
hez – a mintavételezéstől a vizsgálatok el-
végzéséig – a szakértelmet, a tapasztalatot.

Magyarország ebben a fejlesztésben 
azért is tud hatékonyan részt venni, mert 
a felvásárlási rendszer kialakításában van 
tapasztalatunk. E rendszer önkéntes kell, 
hogy legyen, biztosítani kell, hogy a kis-
gazdaságok ne kerüljenek hátrányos hely-
zetbe, illetve azt is biztosítani kell, hogy a 
Délkelet-Ázsiában elterjedt kiskereskedel-
mi rendszer se károsodjék emiatt.

Nem szabad továbbá azt sem elfelejte-
ni, hogy Magyarország hagyományosan 
együttműködik a délkelet-ázsiai térség több 
országával, elsősorban Vietnammal és La-
osszal. Sok, Magyarországon képzett szak-
ember dolgozik ezekben az országokban, az 
intézményes és az informális kapcsolatok is 
jók. Ezeket is ki lehet használni a további 
együttműködésekben.

Magyarország, konkrétan a Kisállatte-
nyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési 
Koordinációs Központ (KÁTKI), illetve a Ma-
gyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egye-
sülete (MGE) évtizedek óta együttműködik 
a vietnami partnerintézményekkel: Nem-
zeti Állattenyésztési Kutatóintézet (NIAH); 
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Baromfikutató Központ (POREC), valamint a 
Can Tho Egyetem és a Tra Vinh Egyetem. Az 
utóbbi években ez az együttműködés már 
Laoszra is kiterjed (itt az együttműködő 
partner a Mezőgazdasági és Erdészeti Mi-
nisztérium Kutatóintézete (NAFRI), három-
oldalúvá vált. Az együttműködést a magyar 
(pályázatokon keresztül – NEFE, TéT) és a 
vietnami kormány is támogatta. Ezekkel a 
projektekkel a KÁTKI és az MGE Európában 
is ritka, Magyarországon pedig egyedülál-
lóan szoros együttműködési rendszert ala-
kított ki a térségben.

A projektek eredményeképpen sikerült 
Vietnamban honosítani a kaliforniai és 
új-zélandi fehér nyúlfajták gödöllői változa-
tait, régi magyar tyúk-, gyöngytyúk- és puly-
kafajtákat. A pulykafajták (réz- és bronz-
pulyka) termelési (elsősorban szaporasági) 
eredményei meg is haladták a Magyaror-
szágon tapasztalt eredményeket. A POREC 
szervezésében ezek a fajták kistermelők-
höz is kikerültek, ahol szintén bizonyítot-
ták jó termelési tulajdonságaikat extenzív 
körülmények között is, Vietnam különböző 
régióiban. Ezek a projektek kis méretekben 
működnek a mai napig, de a megtermelt 
áru piacra juttatása egyelőre nem szerve-
zett, éppen a viszonylag kevés termék miatt. 
Annyi így is megállapítható, hogy a régi ma-
gyar baromfifajták termékeire van igény, a 
pulyka- és gyöngytyúk hús keresett, nem 
ritka, hogy nagy távolságról utaznak értük. 
Egyértelmű ezek alapján, hogy nagyobb 
mennyiségben előállított termékek megfe-
lelő feldolgozottsági szinten és marketing-
gel könnyen piacra juttathatók a városok-
ban, illetve a turista központokban.

A vietnami tapasztalatok alapján Laosz-
ban folytatott munkának hasonló eredmé-
nyei születtek. Az igény itt is megvan a 
termékekre, a fajták szintén jól alkalmaz-
kodtak, és a háromoldalú együttműködés-
ben is komoly tapasztalatokat szereztünk. 
Az adaptált fajtákat és a technológiákat, a 
magyar szakemberek tudását részben átvet-

ték a vietnami együttműködők, és tovább-
adják a laoszi partnereknek, természete-
sen a magyar szakemberek segítségével. A 
háromoldalú együttműködésben való jár-
tasság megkönnyíti a munka kiterjesztését 
Kambodzsa, illetve a későbbiekben más, 
térségbeli ország felé.

Megbízásos projektek

Erwiphage bakteriofág hatóanyagú, 
folyékony növényvédő szer tesztelése 
méheken (2012)
Témavezető: Dr. Békési László
Az ERWIPHAGE (Environivest Zrt.) nevű, ha-
tóanyagként kétféle bakteriofágot tartalma-
zó, növényvédő olaj tartalmú, növényápoló 
szer akut kontakt- és akut orális- méh-to-
xikológiai vizsgálata (protokoll: OECD 213, 
és 214), illetve a méhekre gyakorolt hatás 
minősítése, a hatóanyagok, napraforgó 
olaj adalék toxicitásának (LD50) tesztelése, 
javaslattétel további alkalmazásra, illetve 
a használati utasítás kidolgozására. Ered-
mény: „méhekre nem jelölésköteles”.

ALGAFIX természetes hatóanyagú 
termésnövelő tesztelése méheken (2012)
Témavezető: Dr. Békési László
Az ALGAFIX (Albitech Mikrobiológiai Kft.) 
alga alapú termésnövelő szer, amelynek 
méhtoxikológiai vizsgálatát a NÉBIH Nö-
vény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi 
Igazgatósága kérte, engedélyezéshez. Ter-
mészetes hatóanyagú termésnövelő szer 
ökotoxikológiai hatásának (akut kontakt 
toxicitás) tesztelése krajnai mézelő méhen 
(Apis mellifera carnica). Eredmény: „méhek-
re nem jelölésköteles”.

Fito-Insect Plus Rovarszabályozó 
készítmény méhtoxicitás vizsgálata
Témavezető: Dr. Békési László
FITO-INSECT PLUS (Fitohorm Kft.) A cég 
rovarszabályzó készítményének engedé-
lyezéséhez a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
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tonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkör-
nyezet-védelmi Igazgatósága határozatban 
írta elő a szer méhtoxikológiai vizsgálatát. 
Az alkoholos növényi kivonat biológiai ro-
varszabályzóként működik. Eredeti kon-
centrátumban, hígítás nélkül méhekre per-
metezve akut toxikus hatást nem váltott ki. 
Eredmény: „méhekre nem jelölésköteles”.

Krajnai méh fajtajelleg vizsgálata 
(évenkénti megbízás)
Témavezető: Dr. Zajácz Edit
A hazai tenyésztelepek méhállományának 
fajtabélyeg vizsgálatát 55 tenyésztő min-
táin végeztük el. A 2011 ősszel beküldött 
méhminták szipóka hosszúságát, a potroh 
színét és a cubitalis indexet (szárnyerezet) 
vizsgáltuk. Összesen 55 tenyésztő 275 méh-
családja vett részt a vizsgálatokban. A szi-
póka méretek 6,45–6,87 mm között változ-
tak, a leghosszabb szipóka 6,87 mm volt 
a családátlagokat tekintve. A potrohszín 
tekintetében 275 méhcsaládból 45 család 
nem felelt meg a színre vonatkozó kritéri-
umoknak. A cubitalis index engedélyezett 
határértéke 2,3–3,0 közötti, melynek 24 
méhcsalád (17 tenyésztő) nem felelt meg. 
A fajtavizsgálatok alapján a tenyésztésre 
kiválasztott és beküldött legalább 5 méh-
családból a fajta határértékének legalább 
3 méhcsaládnak kell megfelelnie. Ennek 7 
tenyésztő mintái nem feleltek meg.

Napraforgó hibridek nektártermelésének 
vizsgálata (OMME megbízás, 2012)
Témavezető: Dr. Zajácz Edit
A nektárvizsgálatban 9 napraforgó hibrid és 
1 fajta vizsgálatára került sor 2012-ben, Gö-
döllő-Szárítópuszta kísérleti területen. Cé-
lunk volt a kísérletben szerepelt naprafor-
gók méhészeti értékének meghatározása, 
így a hibridek és fajta nektártermelésének 
és a nektár cukortartalmának a vizsgálata. 
Az eredmények alapján lehetővé vált a hib-
ridek közötti méhészeti sorrend felállítása, 

mellyel a méhészek napraforgó hibridek 
közötti könnyebb tájékozódása volt célunk, 
elősegítve a méhlegelőre történő vándorlás 
előtti könnyebb hibridválasztást. Méhészeti 
szempontból méhlegelőnek javasolt hibri-
dek az NK Armoni, Viki és NK NX 99338 hib-
ridek jó méhészeti értékük miatt. Közepes 
méhészeti értékű az NK Neoma és NK Tris-
tan. Átlag alatti nektártermelőnek és átla-
gostól szintén elmaradó cukortartalommal 
rendelkező hibridnek találtuk a PR 64H42-t. 
Sűrű nektárt adó, de átlagtól elmaradó nek-
tártermelésű és méhészeti értékű hibrid az 
LG 55.25. Alacsony cukorértékük miatt gyen-
gén mézelőnek találtuk az NK Ferti, LG 56.58 
CL hibrideket, illetve az Iregi szürke csíkos 
fajtát.

Tojásszik mikotoxin tartalmának 
meghatározása
2011-ben Kutatási Együttműködési Szerző-
dés jött létre a KÁTKI és a Soft Flow Hun-
gary Kutató Fejlesztő Kft. között. A Geneti-
kai és Szaporodásbiológiai Kutatócsoport 
feladata piac- és módszerértékelő tanul-
mány készítése a tojásszik mikotoxin tar-
talmának meghatározásáról, a Méhészeti 
Intézeté a méz lehetséges antibiotikum és 
szermaradványainak ismertetése, állásfog-
lalás készítése volt. (Témavezetők: Feren-
cziné Dr. Szőke Zsuzsanna, Soft Flow Kft., 
Dr. Liptói Krisztina, Kasperné Dr. Szél Zsu-
zsanna, KÁTKI.)

cSírakorong-PreParáláS tyúktojáSBól
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