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Összefoglalás
A program céljai
(1) A helyi lakosság önellátása saját termelésű, kiváló minőségű baromfitermékkel.
(2) A helyi, ökológiai vegyes gazdálkodás fejlesztése a baromfifélék bevonásával.
(3) Az MGE által ellenőrzött HU-BA (Hungarikum Baromfitermékek) program elindítása helyi
idegenforgalmi és vendéglátási fejlesztések érdekében.
(4) a régi magyar baromfifajták hosszú távú, biztonságos génmegőrzési feltételeinek megteremtése,
génbanki mintafalvak kialakítása.
(5) A modellprogram kiterjesztése más falvakra, térségekre.
Célcsoportok
Kis községek családi gazdaságai.
Ökológiai gazdaságok és gazdálkodók, a vegyes gazdaságok fejlesztése révén.
A faluturizmusban érdekelt vállalkozások és helyi lakosok.
A helyi termelők és vállalkozások, a HU-BA termékek előállítása révén.
A civil szervezetek és községi önkormányzatok, a helyi közösségi tevékenységük fejlesztése
révén.
A vidékfejlesztési programokhoz igazodva, a vidéki lakosság megtartása, esélyegyenlőségük
javítása.
A fontosabb tevékenységek bemutatása
Az MGE a község önkormányzata és helyi civil szervezetek vagy vállalkozók közreműködésével
napos baromfit juttat el a községbe (induláskor mintegy 2000), előzetes igényfelmérés szerint. A
gazdaságok a napos baromfit térítésmentesen kapják, fölnevelik, a következő évben szaporítják, és a
szaporulatból ellátják a közösség további családi gazdaságait.
Summary
Program title:
Reintroduction of indigenous Hungarian poultry breeds into the villages to save and develop traditional
farming and the breeds – “Model village program”
Program goals and objectives:
(1) Self supply of local people with high quality poultry products.
(2) Development of the local, ecological type mixed farming with poultry;
(3) Development of local tourism by HU-BA (Hungaricum Poultry Products) production supervised by
MGE;
(4) Establishment of long term gene conservation conditions for Hungarian poultry by model villages.
(5) Expansion of the model program to other villages.
Target groups:
Family farms and people of small villages
Organic farmers by the development of mixed farms.
Ventures and people involved in local tourism.
Producers and ventures involved in Hungaricum poultry production.
Local NGOs and authorities by developing their communal by local needs.
As part of rural development, providing the possibility to maintain local inhabitants, to improve
their equal opportunities.
Used methods and project activity; level of involvement and activity of partners
MGE with the contribution of the local authority and an NGO, provides day old poultry (starting with
2000), based on preliminary village surveys. Family farms get the chicks free, with the task to keep
and reproduce the birds and provide other local farms with the offspring, to help them starting a similar
programme.
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AZ ŐSHONOS MAGYAR BAROMFIFAJTÁK VISSZAJUTTATÁSA TERMÉSZETES ÉLŐHELYÜKRE,
A FALVAKBA, A HAGYOMÁNYOS GAZDÁLKODÁS ÉS A FAJTÁK MEGŐRZÉSE ÉS
FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
(programjavaslat)
1.

Bevezetés

A program háttere
Napjaink baromfiipara nagyon szűk genetikai bázisra épül. A géntartalékok jelentős részének helyzete
a fejlett országokban kritikussá vált, mert az intenzív szemléletű baromfiipar elterjedésével a régi,
tradicionális baromfifajták eltűntek a kis falvak baromfiudvarairól is. Ezért alapvető szemléletváltásra –
alternatívákra – van szükség a baromfitenyésztés fejlesztésében is. A hazai fajta-előállítás,
elittenyésztés és a géntartalékok országos szintű, fokozott védelmének és többszintű fejlesztésének
szervezése halaszthatatlan, hiszen hosszú távon ezek a genetikai alapok teszik lehetővé a
mezőgazdaság és ezen belül az állattenyésztés fenntarthatóságát, tradicionális és új tenyésztési és
tartási formák kialakítását. Ehhez kapcsolódik az MGE által kezdeményezett program, azaz a fajták
visszajuttatása eredeti élőhelyükre, a falusi és tanyasi baromfiudvarokra, ami meghatározó
jelentőségű, nemcsak a fajták fennmaradása, hanem a helyi családi gazdaságok fenntarthatósága és
a különleges minőségű termékelőállítás szempontjából is.
Az alternatív baromfitenyésztés legfontosabb ismérve a fenntartható mezőgazdaság szolgálata.
Ennek alapján határozhatók meg az alternatív termelési- és tartásmódok és a termelésbe vonható
fajok és fajták is. A hazai alternatív, ökológiai típusú állattenyésztés szerkezete lényegesen eltér a
konvencionálisétól, ezért a jövőben elsősorban a baromfifélék lényegesen nagyobb arányú bevonása
szükséges az ökológiai típusú és más, alternatív jellegű gazdálkodásba. Ennek egyik lehetősége a
hungarikum jellegű baromfitermékek fejlesztése a vidék falvainak családi gazdaságaiban.
A program céljai
Hosszú távú célok:
Hátrányos helyzetű kistérségek, falvak, tanyák agrártermelési fenntarthatóságának fejlesztése.
A helyi lakosság önellátási, agrártermelési feltételeinek javítása.
A különleges minőségű, hungarikum baromfitermékek genetikai és termelési feltételeinek
megteremtése kis falvakban, az ökológiai típusú vegyes gazdaságok kialakításával.
A helyi hátrányos helyzetű lakosság életfeltételeinek javítása.
A hosszú távú, biztonságos baromfi génmegőrzés feltételeinek javítása.
A modellprogram kiterjesztése más falvakra, térségekre.
Rövid távú célok:
A projekt közvetlen célja az, hogy a régi magyar baromfifajták génmegőrzési programok keretében
fenntartott állományainak szaporulatát a hagyományos, ökológiai típusú tartásra alkalmas
környezetbe kihelyezve elősegítsük:
(1) a helyi lakosság önellátását saját termelésű, kiváló minőségű baromfitermékkel;
(2) a helyi, ökológiai típusú vegyes gazdálkodás fejlesztését a baromfifélék bevonásával (kiskertek,
gyümölcsösök természetes trágyázása, gyommentesítése, gondozása baromfival, vizes élőhelyek
hasznosítása és fenntartása víziszárnyasokkal);
(3) a fejlesztés eredményeként az MGE által meghirdetett és ellenőrzött HU-BA (Hungarikum
Baromfitermékek) előállítási program elindítása helyi idegenforgalmi és vendéglátási fejlesztések
(faluturizmus, kiváló minőségű baromfitermékek előállítása és helyi felhasználása) érdekében;
A program célcsoportjai
Közvetlenül érintett célcsoportok:
Mintafaluként kiválasztott települések családi gazdaságai (ezen belül a baromfitartásban
hagyományosan a nők szerepe meghatározó). A program induláskor mintegy 100-150 családi
gazdaságra terjeszthető ki, később többszörösére növelhető.
A helyi polgármesteri hivatalok és csatlakozó civil szervezetek közösségi tevékenységének helyi
szempontok szerinti fejlesztése révén (ökológiai gazdálkodás, vegyes gazdálkodás,
baromfitenyésztés és génmegőrzés).
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Az MGE és tenyésztői, a génmegőrzési háttér megteremtése révén (10 génbanki elittenyésztő,
és nagyszülő- ill. szülőpártartók).

Közvetve érintett célcsoportok
Kis községek családi gazdaságai (a baromfitartásban hagyományosan a nők szerepe
meghatározó). Induláskor mintegy 100-150 fő.
Ökológiai gazdaságok és gazdálkodók. 10-15 gazdaság
A faluturizmusban érdekelt vállalkozások és helyi lakosok, az idegenforgalmi feltételeik javítása
révén. 10-15 vállakozás.
A helyi termelők és vállalkozások, az ellenőrzött HU-BA baromfihús és tojás előállítása,
feldolgozása és értékesítése révén. (A kihelyezett mintegy 2000 naposbaromfi szaporításával a
harmadik évben már több mint 100.000 baromfi nevelhető fel ebben a rendszerben.)
A projekt sikere esetén további környékbeli szervezetek és önkormányzatok csatlakozása
várható. (5-10 község)
A vidékfejlesztési programokhoz igazodva, a hátrányos helyzetű falvak leszakadó és önhibájukon
kívül munkanélküli, továbbá nyugdíjas lakosságának folyamatos tevékenységhez és bevételhez
juttatása, esélyegyenlőségük javítása. (Több száz majd több ezer helyi lakos).
2.
1.

2.
3.
4.
5.

3.

A program módszere
Lakossági igény- és tartási feltétel felmérése régi magyar baromfifajták tartására. Helyi
polgármesteri hivatalok, civil szervezetek és az MGE szervezésében a program meghirdetése
falufórumokon, egyesületi szervezésű rendezvényeken, személyes beszélgetéssel, ill. a tartási
helyre és a gazdálkodási formára vonatkozóan a családi gazdaságok adottságainak és
lehetőségeinek terepi felmérésével és helyi tanácsadással. (Induló év ősz és tél)
A meghatározott igények és tartási feltételek alapján az MGE – a régi magyar baromfifajták
tenyésztőivel egyeztetve – tenyésztojást vásárol és szervezi azok keltetését a megállapodott
határidőre. Induló évet követő év tavasz és nyár).
A kikeltetett naposcsibék elszállítása a keltetőből és kiosztása a helyi lakosoknak az előzetesen
rögzített igények és tartási feltételek szerint. A csibék létszáma szerint csibenevelő indítótáp
biztosítása (cca 1 kg/csibe). A bonyolítók a helyi önkormányzat és civil szervezet.
Letelepítés után a csibék nevelése családi gazdaságokban, ill. folyamatos tenyésztési és tartási
tanácsadás és ellenőrzés az MGE és helyi civil szervezetek részéről.
A következő évi szaporítás génmegőrzési szempontok szerinti szervezése érdekében
tenyészállatok kijelölése a családi és egyéb gazdaságokban. (MGE szakértői végzik.) Induló évet
követő év nyár vége, ősz eleje. A továbbtenyésztéshez (szaporításhoz) nem szükséges egyedek
(elsősorban a fölösleges hímivarú állatok) selejtezése és helyi HU-BA program és termékkóstoló
szervezése.
A program megvalósítása, tervezett konkrét tevékenységek bemutatása és indoklása

Régi, hagyományos, részben őshonos baromfifajtáinkat jelenleg génbanki tenyészetekben őrizzük. A
génmegőrzés biztonságossá tétele és kiterjesztése érdekében a génbanki állományok hasznosítása
az egyik legfontosabb feladat, ami eredeti élőhelyükön, a falvak családi gazdaságaiban oldható meg
leghatékonyabban (ún. on farm génmegőrzés), tekintettel arra, hogy ezek a fajták kifejezetten igénylik
az extenzív, tradicionális tartásmódot. A program ennek modellszintű megvalósítását célozza kis
falvakban és környékükön. A program tevékenysége kapcsolódhat a helyi együttműködő
partnerszervezetek: önkormányzatok és egyesületek helyi fejlesztést célzó kezdeményezéseihez.
A projekt elsődleges célja az, hogy a régi magyar baromfifajták génmegőrzési programok keretében
fenntartott állományainak szaporulatát a hagyományos, ökológiai típusú tartásra alkalmas
környezetbe kihelyezve elősegítsük (1) a helyi lakosság önellátását saját termelésű, kiváló minőségű
baromfitermékkel; (2) a helyi, ökológiai típusú vegyes gazdálkodás fejlesztését a baromfifélék
bevonásával (kiskertek, gyümölcsösök természetes trágyázása, gyommentesítése, gondozása
baromfival, vizes élőhelyek hasznosítása és fenntartása víziszárnyasokkal);
Az előzetes célok eredményeire épülő további célok:
(3) a fejlesztés eredményeként az MGE által meghirdetett és ellenőrzött HU-BA (Hungarikum
Baromfitermékek) előállítási program elindítása helyi idegenforgalmi és vendéglátási fejlesztések
(faluturizmus, kiváló minőségű baromfitermékek előállítása és helyi felhasználása) érdekében;
(4) a régi magyar baromfifajták gazdasági hasznosításának szervezésével a fajták hosszú távú,
biztonságos génmegőrzési feltételeinek megteremtése, génbanki mintafalvak kialakítása.
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(5) A modellprogram kiterjesztése más falvakra, térségekre (hosszabb távon)
A program célcsoportjai kis községek családi gazdaságai (ezen belül a baromfitartásban
hagyományosan a nők szerepe meghatározó), az ökológiai gazdaságok és gazdálkodók, a vegyes
gazdaságok fejlesztése révén, a faluturizmusban érdekelt vállalkozások és helyi lakosok, az
idegenforgalmi feltételeik javítása révén.
A helyi termelők és vállalkozások lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a különleges
minőségű HU-BA termékek (baromfihús és tojás) előállításában, feldolgozásában és értékesítésében.
A program szervezésében részt vesznek civil szervezetek és községi önkormányzatok, a közösségi
tevékenységük így helyi szempontok szerinti fejleszthető. Fontos szempont, hogy a vidékfejlesztési
programokhoz igazodva erősítsük a falvak lakosságmegtartó erejét, továbbá a hátrányos helyzetű
falvak leszakadó és önhibájukon kívül munkanélküli és nyugdíjas lakosságát folyamatos
tevékenységhez és bevételhez juttassuk, esélyegyenlőségüket javításuk.
A fontosabb tevékenységek bemutatása
Az MGE tenyésztői a régi magyar baromfifajtákat évente génbankokban szaporítják. A saját
állománypótlás és az értékesített tenyésztojások és naposállatok mellett valamennyi állományban
jelentős számú tenyésztojás árutojásként kerül értékesítésre, és elvész a génmegőrzés és
hasznosítás számára. Ebből kiindulva tervezte meg az MGE – egyelőre a gödöllői baromfi génbanki
állományokra alapozva – mintafalu-programját, amely azt célozza, hogy az egyébként veszendőbe
menő tojásokat minél nagyobb számban keltessük és lássunk el olyan falvakat naposállattal, ahol
ezek fogadását a lakosság körében megfelelően tudják szervezni.
Az MGE mint tenyésztő szervezet, a község önkormányzata és helyi civil szervezetek vagy
vállalkozók közreműködésével az nagyszámú napos baromfit juttatunk el a községbe, előzetes
igényfelmérés szerint. A családi gazdaságok a napos baromfit térítésmentesen kapják azzal a
megkötéssel, hogy a tenyészállatokat fölnevelik, a következő évben szaporítják, és a szaporulatból
ellátják az adott közösség további, erre jelentkező családi gazdaságait, ill. segítik más, lehetőleg
környékbeli községek hasonló fejlesztését.
1. Lakossági igény- és tartási feltétel felmérése régi magyar baromfifajták tartására, lakossági
fórumok, tanácsadás (2009 ősz és tél)
2. Régi magyar baromfifajták tenyésztojásainak beszerzése az MGE tenyésztőitől, és a csibék
keltetése (2010 tavasz és nyár)
3. A kikeltetett naposcsibék elszállítása és kiosztása a helyi lakosoknak, indítótáp biztosítása.
4. A csibék nevelése családi gazdaságokban, folyamatos tenyésztési és tartási tanácsadás,
ellenőrzés.
5. Tenyészállatok kijelölése következő évi szaporításra, HU-BA program szervezése.
A program újszerűsége
Az MGE valamennyi régi magyar baromfifajta hivatalos tenyésztő szervezete. Az elmúlt években
kialakítottuk a fajták elitállományait, a biztonságos in situ génbanki megőrzés feltételeit. Ezen
állományokra alapozva több pályázati program keretében vizsgáltuk a fajták teljesítményét és
kidolgoztuk a hasznosítást célzó HU-BA programot.
Programunk a régi magyar baromfifajták hasznosítását, mint a hosszú távú génmegőrzés egyik
meghatározó feltételét teljesen új oldalról közelíti meg: a fajtákat visszajuttatjuk eredeti élőhelyükre, a
falvak családi gazdaságaiba, a génmegőrzés mellett új feltételeket teremtve ezzel a hagyományos
vidéki gazdálkodás, a faluturizmus és a hungarikum baromfitermékek előállítása számára. A
különböző méretű gazdálkodók a helyi önkormányzatok és civil szervezetek, mint ernyőszervezetek
hosszú távú koordinációja mellett, egymást kiegészítve, saját ellátásra és piacra is termelhetnek. A
modellprogram öngerjesztő, így további falvak bevonása várható a következő években.
A mintafalu-program megvalósításának 1 éves ütemezése (1 falu)
1.
2.
3.

Lakossági igény- és tartási feltétel felmérése régi magyar baromfifajták tartására, lakossági
fórumok, tanácsadás.
Október-február
Régi magyar baromfifajták – tenyésztojásainak-beszerzése az MGE tenyésztőitől és a csibék
keltetése.
Március-május
A kikeltetett naposcsibék elszállítása és kiosztása a helyi lakosoknak, indítótáp biztosítása.
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Április-június
A csibék nevelése családi gazdaságokban, folyamatos tenyésztési és tartási tanácsadás,
ellenőrzés
Április-augusztus
Tenyészállatok kijelölése következő évi szaporításra, HU-BA program szervezése
Augusztus-szeptember
A program várható eredményei és hatásuk

Az eredmények és hatásuk az adott szakterületen
-

Jelentősen nő a baromfitenyésztésben és később a termelésben résztvevő családi gazdaságok,
ökológiai és vegyes gazdaságok, vállalkozások száma, ill. a programhoz kapcsolódó civil
szervezetek és önkormányzatok száma.
A kihelyezett (továbbhelyezett) állományok létszáma folyamatosan növekszik.
A régi magyar baromfifajták elterjednek eredeti élőhelyükön, génbanki mintafalvak, idegenforgalmi
nevezetességek jönnek létre.
Nő a faluturizmus és a vendéglátás, a helyi termelők (családi gazdaságok) további bevételekhez
juthatnak, a különleges minőségű baromfitermékek előállítása révén.
Nő az ökológiai vegyes gazdaságok száma, nő a természetbarát, hungarikum típusú
agrártermelés.
A kialakított génmegőrzési háttérbázis biztonságosabbá teszi a fajták fenntartását.

Az eredmények és hatásuk a résztvevő szervezetek szintjén
- A génmegőrzési háttérbázis létszámának növekedése.
- A HU-BA programhoz kapcsolódó termelők, vállalkozók számának növekedése.
- A magyar baromfifajtákat használó ökológiai gazdaságok számának növekedése.
- A régi magyar baromfifajták tudatos génmegőrzésében résztvevők számának növekedése.
A fentieken túl, az MGE régi magyar baromfifajtákra vonatkozó génmegőrzési tevékenysége
jelentősen javul, a fajták szaporodnak, és hasznosításuk helyi szervezésben megoldható. A projekt
mintaként szolgál más települések számára, helyi környezetbarát baromfitenyésztési és génmegőrzési
programok kialakítására.
A helyi szervezetek a helyi lakossági adottságokat kihasználva, a helyi igények szerint fejleszthetik
közösségi tevékenységüket, a mintafalvak és –gazdaságok létrehozása jelentős reklámlehetőséget
nyújt az adott település és szervezetek számára, nő a pályázati potenciáljuk, fejlődik gazdasági
tevékenységük.
5.

A program fenntarthatósága

Gazdasági (pénzügyi) fenntarthatóság
A program lényege, hogy a kihelyezett baromfiállományok továbbszaporítására a gazdálkodó
kötelezettséget vállal oly módon, hogy a szaporulatból a következő évben saját állományának pótlása
mellett más gazdaságokat is ellát (1 nőivarú tenyészállat esetében legalább 10 utóddal számolhatunk,
tehát a kihelyezett állomány 1 év múlva legalább 10-szeresére szaporítható). Ennek szervezését a
helyi önkormányzat és civil szervezet vállalja. A községet génbanki mintafaluvá kívánjuk kijelölni,
ennek keretében az MGE vállalja a folyamatos génbanki és tenyésztési tanácsadást, ill. a
későbbiekben az állományok vérfrissítését.
Az állományok felszaporítása a későbbiekben lehetővé teszi a különleges minőségű helyi
baromfitermék-előállítást, ami a szaporításon túl jelentős bevételt eredményezhet erre szakosodott
tenyésztőknek és más vállalkozásoknak.
Szociális és szervezeti fenntarthatóság
Az állattenyésztés, különösen a régi magyar fajták használata az ökológiai típusú (organikus) családi
gazdálkodásban a hagyományokra alapozott. A nemek közti egyenlőség és az egyenlő
munkamegosztás a hagyományos gazdálkodási formákban meghatározott, Magyarországon a
nagyállatok és a méh gondozása elsősorban a férfiak, míg a kisállatok gondozása a nők feladata. A
nagyobb ökológiai gazdálkodók is általában ennek megfelelően alkalmaznak munkaerőt.
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A projekt valamennyi helyi családi gazdaság számára nyitott, annak eredményei különösen az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetűvé vált helyi lakosok számára jelenthetnek feladatvállalás és
saját ellátás mellett a későbbiekben folyamatos bevételt is.
A projekt a helyi társadalom valódi igényeit szolgálja. A pályázó MGE kiemelkedően közhasznú
szervezetként biztonságos háttered nyújt a projekt költségvetésének hatékony felhasználására. A
partnerek a helyi önkormányzat és civil szervezet (a későbbiekben más önkormányzatok és civil
szervezetek bekapcsolódása is várható). A projekt lényeges feltétele a folyamatos párbeszéd a
résztvevő gazdálkodókkal (helyi fórumok, tanácsadás), egyúttal a résztvevő település (majd
települések) új lehetőséget kapnak a országos génmegőrzési és hungarikum-termékelőállítási
programokban. A projekt indulását követően országos nyilvánosságot kap, lehetővé téve más
önkormányzatok, helyi szervezetek csatlakozását a kezdeményezéshez.
Az MGE a régi magyar baromfifajták egyetlen hivatalos tenyésztő szervezete, ezt a tevékenységét
több mint egy évtizede a magyar őshonos állatfajtákat fenntartó egyik meghatározó országos
egyesületként végzi. A partnerként csatlakozó helyi önkormányzat és civil szervezetek a helyi
gazdálkodás és hagyományok ápolását meghatározó jelentőségűnek tekintik, amihez a régi magyar
baromfifajták terjesztése, majd a későbbiekben mintagazdaságok és mintafalvak kialakítása nagyon
jól illeszkedik.
Ökológiai fenntarthatóság
Az ökológiai fenntarthatóság, mint a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság alapja, a mezőgazdaság
olyan jellegű alakítása, amely a jelenlegi szükségletek kielégítését az agro-biodiverzitás és az agroökoszisztémák hosszú távú megőrzésével éri el. A fenntarthatóság és a háziállat-géntartalékok
megőrzése egymást feltételező fogalmak: a mezőgazdaság természeti forrásai a helyi agrobiodiverzitás részét képező helyi fajtákkal hasznosíthatók fenntartható módon, és csak az ökológiailag
fenntartható mezőgazdaság képes a háziállat-géntartalékokat az agro-ökoszisztémák sérülése nélkül
kezelni.
6.

A program közvetlen becsült költségei (1 mintafalu ellátása ≈5000 naposcsibével 1
évben)

Feladat
sorszáma

Éves időszak

1.

Október-február

2.

Március-május

3.

Április-június

4.

Április-augusztus

5.

Augusztusszeptember

6.

Egész évben

Feladat leírása
Lakossági igény- és tartási feltétel felmérése régi
magyar baromfifajták tartására, lakossági fórumok,
tanácsadás – helyi szakemberek bevonásával*
Régi magyar baromfifajták – tenyésztojásainakbeszerzése az MGE tenyésztőitől, a csibék keltetése
A kikeltetett naposcsibék kiszállítása és kiosztása a
helyi lakosoknak, indítótáp biztosítása*
A
csibék
nevelése
családi
gazdaságokban,
folyamatos tenyésztési és tartási tanácsadás,
ellenőrzés – helyi szakemberek bevonásával*
Tenyészállatok kijelölése következő évi szaporításra,
HU-BA program szervezése – helyi szakemberek
bevonásával*
Projektszervezés, irányítás, adminisztráció, egyéb
MGE közvetett költségek* (≈10%)

Becsült
költség
(eFt)
1 500
1 000
700
1 500
1 000
600

Összes költség/1 mintafalu/év
6 300
*Egy térségben lévő, több mintafalu (kistérség) esetén az egy mintafalura jutó fajlagos költségek – a
naposcsibék és a neveléshez szükséges indítótáp beszerzése kivételével – lényegesen
csökkenthetők.
7.

A programjavaslatot készítő szervezet bemutatása

A Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesületét (MGE) a régi magyar baromfifajták tenyésztői
az akkori Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (KÁTKI, Gödöllő) közreműködésével
alapították 1997-ben. Az MGE alapító elnöke Dr. Szalay István. Az egyesületet a szakminisztérium
1998-ban és 2004-ben egyedüli hivatalos tenyésztő szervezetként ismerte el. 2009-től fajtafenntartó
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szervezetként szervezi és irányítja a régi magyar baromfifajták (7 tyúk-, 2 pulyka-, 1 gyöngytyúk-, 2
lúd- és 2 kacsafajta) elitállományainak génmegőrzési, fajtafenntartási és törzskönyvezési
tevékenységét, az egyéb szaporító állományok és a fajtaazonos végtermékek nyilvántartását.
A Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete taglétszáma 2009. január 1-jén 66 magán- és
jogi személy volt. Az MGE 1999-től a Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ) tagja. Az Egyesület
2008-tól kiemelkedően közhasznú szervezetként működik.
Az MGE jelen programhoz kapcsolódó céljai és feladatai (Alapszabály: www.mgegodollo.hu)
Az Egyesület a hazai kisállatfajták (elsősorban baromfi és nyúl) nemesítését, a genetikai alapok
megőrzését és fejlesztését a jövő állattenyésztése szempontjából meghatározó fontosságúnak tekinti,
ezért célul tűzte ki az ország kulturális és gazdasági hagyományainak részeként fennmaradt
háziállatfajták megóvását, genetikai sokféleségének (genetikai diverzitásának) fenntartását és
megőrzését, a környezetbarát állattenyésztésben nélkülözhetetlen háziállatfajták, tartási és
tenyésztési módszerek népszerűsítését és a különleges minőségű állati termékek előállításához
szükséges, hagyományos kisállatfajták minél szélesebb körű elterjesztését. A fenti célok elérése
érdekében az Egyesület meghatározza, irányítja és ellenőrzi a saját tenyésztő szervezeti keretében
fenntartott kisállatfajták génmegőrzési, fajtafenntartási és tenyésztési munkáit, továbbá az
állategészségügyi rendszabályok betartását az állattenyésztésre és kisállattenyésztésre vonatkozó
jogszabályok szerint; szakmai irányítást és segítséget nyújt regionális csoportoknak és
kistenyésztőknek az Egyesület, illetve más tenyésztő szervezetek keretében nemesített és fenntartott
fajták elterjesztésében új tenyésztési programok kialakításában. Az előállított termékek piacképessé
tétele érdekében koordinálja tagjai marketing tevékenységét.
Az MGE az elmúlt években több konzorciális pályázati program vezetőjeként ill. résztvevőjeként
vizsgálta a régi magyar baromfifajták termékelőállításának lehetőségeit, és kidolgozta a HU-BA
programot, továbbá jelentős távol-keleti kutatási és tenyésztési kapcsolatokat épített ki.
Az MGE mintegy 10 éves vietnami kapcsolatokkal rendelkezik, ahol a Hanoi Baromfikutató Központtal
valamint Kecske- és Nyúlkutató Központtal közösen folyamatosan végezzük – különböző programok
keretében – a régi magyar baromfifajták és nyúlfajták adaptációs vizsgálatát. A programokat 2006-ban
Laoszra is kiterjesztettük. Eredményeink alapján a magyar nyúl-, gyöngytyúk- és pulykafajtákat ma
már nagy számban forgalmazzák a két délkelet-ázsiai országban.
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