
 
 

 

„Hagyom{nyos h{zi{llataink az új évezredben”Gödöllő, 

KÁTKI 2011.03.31-04.01. 
 

A konferencia génmegőrzési szekciójának szekcióvezetői összefoglalója: 

 

1 ., A génmegőrzési szekció fő céljai: 

A génmegőrzés célja a genetikai erőforr{sok védelme. A zavartalan és v{lasztékos élelmiszer-

ell{t{s, az élelmiszer önrendelkezés elképzelhetetlen a kiegyensúlyozott {llattenyésztés, az 

pedig a hagyom{nyos fajt{k megőrzött gén{llom{nya nélkül. Ezért a helyi fajt{kat az esetek 

többségében a nemzeti szuverenit{ssal, kultur{lis értékekkel is azonosítj{k, hiszen csak az a 

mezőgazdas{g lehet sikeres, amely alkalmazkodik a t{j, a környezet saj{toss{gaihoz és 

kihaszn{lja a biológiai sokféleség gazdag t{rh{z{t. Tudatos génmegőrző tevékenységünkben 

szem előtt tartjuk a gazdas{gilag előnyös tulajdons{gok megőrzését, az alkalmazkodóképesség 

és a genetikai v{ltozatoss{g fenntart{s{t. Emellett a génmegőrzésben esztétikai, és etikai 

szempontok is szerepet j{tszhatnak. 

A génmegőrzési szekció előad{sai és aktív hozz{szól{sai megerősítették, hogy: 

 az őshonos és helyi fajt{k fenntart{s{nak, genetikai tartalékainak megőrzése 

elsősorban {llami, majd azt szorosan követve v{llalkozói (gazda, gazd{lkodó-

tenyésztő), civil és {ltal{ban t{rsadalmi feladat, amelyek között a felelősség 

megoszt{st időről időre tiszt{zni kell, 

 a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) {ltal 2010-ben újj{szervezett 

{llatgenetikai fajta és génmegőrzés rendszere ígéretes kezdeményezés, de csak 

abban az esetben j{rhat sikerrel, ha a rendszerben fellelhető hum{n, szellemi 

és különösen pénzügyi erőforr{sok a szükségesmértékben rendelkezésre 

{llnak, 

 a 2010-2011-ben, konkrétan a konferencia körüli napokban-hetekben folyó 

hungarikum törvényelőkészítő tevékenységhez indokolt a génmegőrző 

szakmai t{rsadalom hozz{j{rul{s{nak figyelembe vétele, 

 a génmegőrzés definíciój{nak mai értelemben való meghat{roz{sa és annak 

alkalmaz{sa a tudom{ny, a gyakorlat, az agr{r-szakigazgat{s és a t{rsadalmi 

konzult{ció terén,  

 a génmegőrzés hazai és nemzetközi problém{inak és sikeres péld{inak 

{ttekintésére és az azokból sz{rmazó következtetések levon{s{ra nagy 

szükség van, 

 a génmegőrzés profitot is eredményező péld{inak bemutat{s{val mind a 

szakmai, mind a t{rsadalmi feladatok jobb ell{t{s{ra nyílik lehetőség, 



 a génmegőrzés sporttal és szórakoztató {llattenyésztéssel összefüggő 

péld{inak {ttekintésével teljessé tehető a tenyésztők és a műkedvelők 

hozz{j{rul{sa az {llatgenetikai tartalékok megőrzéséhez,  

 indokolt a kutat{si, koordin{ciós, t{mogat{si és fajta hasznosít{si hib{k 

felfedése, javít{sa, 

 szükséges a génmegőrzésben legszükségesebb tennivalók rendszeres 

{ttekintése a génmegőrzésben kulcsszerepet j{tszó tenyésztő szervezetek 

részvételével.  

 

2., A génmegőrzés lehetőségei: 

Az {llatgenetikai tartalékok védelmének gyakorlati megvalósít{sa, érvényre 

juttat{sa. Ilyen a biodiverzit{s fenntart{sa, amely egykor sikeres, ma védett, a 

tenyésztésből kiszorult, létsz{m{ban rendkívül lecsökkent {llatfajt{k megőrzése. 

Ezeket az {llatfajt{kat kor{bbi értékeik alapj{n a magyar orsz{ggyűlés 2004-ben 

nemzeti kinccsé nyilv{nította. A védett őshonos {llatfajt{k fajtól függetlenül csaknem 

ugyanazon okok miatt kerültek h{ttérbe, és szorultak ki a köztenyésztésből a modern 

fajt{kkal és hibridekkel szemben.  

Tudom{sul kell vennünk, hogy a hagyom{nyos helyi fajt{k a mai modern 

{llattenyésztési felfog{s tekintetében sok esetben problém{kkal terheltek. Ezek az 

okok a következők: 

 Reprodukciós képességük és növekedési erélyük kicsi, esetenként fele-harmada a 

mai modern fajt{kénak. 

 Fajlagos takarm{ny-felhaszn{l{suk 50-100%-kal elmarad a mai modern fajt{kétól. 

 Húsform{ik esetenként nem tetszetősek, v{góértékük gyenge. 

 Az {llati termék elő{llít{sból csup{n 1-2 %-ot képviselnek. 

Ezek azok az okok, amelyek miatt a termelők körében az értékesítési {rban, a 

fogyasztó részéről pedig kedveltségben nem mindig versenyképesek az őshonos 

fajt{k. 

Ezzel szemben az őshonos, helyi fajt{k előnyös tulajdons{gaik révén speci{lis 

hasznosít{sukban kompenz{lni képesek h{tr{nyos tulajdons{gaikat: 

 A környezettel szemben t{masztott mérsékelt igényük miatt jól alkalmazkodnak 

a klimatikus, tart{si és takarm{nyoz{si feltételekhez. 

 Tart{si- és takarm{nyoz{si költségük {ltal{ban kisebb, mint a modern fajt{ké. 

 Húsuk és m{s fogyasztható termékük, valamint a belőlük készült termékek 

élvezeti értéke kiv{ló. 

 Különleges minőségű bio-, öko- és prémium termékek alapanyaga. 

 

Ezeknek a hagyom{nyos, helyi fajt{knak a génmegőrzését nehezíti és az {llami 

szerepv{llal{st növeli, hogy Magyarorsz{gon az elmúlt 50 év sor{n megszűnt a 

hagyom{nyos kisparaszti gazd{lkod{s, {talakult a falusi, vidéki  életforma. A 

moderniz{lódó, kényelemkereső falusi életforma közepette kevesen v{llalj{k ezen 

{llatfajt{knak a gondoz{s{t és felnevelését. Ezért nincs egységes minőségű {rúalap és 

nem mindig jelentkezik ir{ntuk érdemi kereslet.  



 

A sikeres génmegőrzési péld{k (mangalica sertés, szürke marha, racka juh, bivaly) 

alapos vizsg{lata sor{n kiderül, hogy az {llam és az Európai Unió t{mogat{sa nélkül 

fennmarad{suk a jelenlegi gazdas{gi környezetben elképzelhetetlen lenne. 

 

Az őshonos fajt{k kis popul{ció mérete miatt a teljesítmények növelésére és a 

tevékenység jövedelmezővé tételére szelekció útj{n sem lehetőség, sem idő nincs. 

Megold{s lehet az egyes {llatfajt{kban a nőivarú létsz{m növelése. A 

génmegőrzéshez szükséges nőivarú popul{ció fölötti létsz{mmal versenyképes 

{rutermelő keresztezéseket célszerű elindítani.  

 

A génmegőrzés szakmai szab{lyai szerinti fajtafenntart{s, fajtamegőrzés jelentős 

költséggel j{r, s a génmegőrzési programokban tartott {llom{nyok különleges 

termékei csökkentik a megőrzés költségeit. Lényegében ilyen speci{lis 

hasznosít{snak tekinthető a szabadidő hasznos eltöltése, a direkt, vagy indirekt 

sportol{si lehetőségek adott fajt{kkal való kielégítése, vagyis a fajtafenntart{s 

költségcsökkentő tényezőinek tekinthetők. 

 

Az egyes őshonos fajt{kkal végzett direkt, vagy indirekt sportol{s széles körű 

elterjesztése népszerűsítésük legjobb módjai közé tartozik, mert tenyésztőik, tartóik 

önmegvalósul{s{n túl a jövő nemzedéke pozitív benyom{ssal ismerheti meg azokat. 

A sikerek, fajt{ink értékei l{tt{n újabb követői nőnek fel a génmegőrzési munk{nak, 

ez{ltal megvalósulhat az emberi nemzedékek egym{sra épülő munk{j{nak 

folytat{sa. Ebben a tevékenységben ma élenj{r a lótenyésztés, szinte évsz{zados 

hagyom{nya van a galambtenyésztésnek, hiszen sportcélok hat{s{ra tenyésztettek ki 

sz{mos magyar galambfajt{t is. 

 

Hagyom{nyos helyi (őshonos) fajt{ink mélyen gyökerező kultúr{nk szerves részét 

képezik, s ha ezeket a gyökereket elv{gjuk (fajt{inkat veszni hagyjuk) a nemzeti 

tudat t{pl{l{s{nak vérereit v{gjuk el.  

 

A génmegőrzés szoros nemzetközi összefog{st igényel. Szerencsére a tém{ban 

aktívak a region{lis és vil{gszervezetek, pl. az Európai Unió, az Állatgenetikai 

Koordin{torok Region{lis Pontja (ERFP), az ENSZ-FAO és a Biodiverzit{si 

Konvenció (CBD). A CBD 2010. októberi konferenci{j{n péld{ul valamennyi al{író 

orsz{gra érvényes szab{lyrendszerben rögzítették a génmegőrzést veszélyeztető 

tényezőket, a géneróziót és az {llatgenetikai tartalékok alulértékelését.  
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