ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Tagtársak, kedves Barátaim!
Egy év áll mögöttünk, s éves visszatekintésem ismét feleleveníti számomra, milyen sok munkával
és küzdelemmel telt. A év költségvetési és szakmai tervét nem mi készítettük, csak megörököltük,
amit az élet még felülírt. Néhány mondatban szeretném összefoglalni az elért eredményeket, nem
leplezve kudarcainkat és hibáinkat sem.
Az első májusi börzét még az előző elnökség vezényelte le, de a dániai Európa Szövetségi
Közgyűlésen már az új vezetés képviselte Szövetségünk.
Az első nehézség, amivel szembe kellett néznünk a gyűrűalapanyag beszerzése volt. Tavaly
júliusban sorra kerestük meg azokat a hazai műanyaggyártó cégeket, amelyek speciális
igényünket képesek lehettek teljesíteni. A hosszas utánjárás eredményeként, az alapanyag
beszerzési árának csökkentésével olcsóbbá tudtuk tenni a gyűrűket. Az örömbe üröm is vegyült,
mert időközben gravírozógépünk meghibásodott és kölcsön géppel kellett a gyűrűket legyártani.
A gyűrűk szétosztásának tényleges munka mennyiségével nem voltunk tisztában, ezért, valamint
egyik irodai munkatársunk időközbeni felmondása miatt a tenyésztőkhöz juttatásuk csúszott. A
tanulságokat levontuk, következő időszakban megtesszük a szükséges változtatásokat.
A X. Magyar Kisállatfajták Napjának rendezése, lebonyolítása jól sikerült, a rendezvény nagy
érdeklődéssel zajlott a gödöllői Grassalkovich-kastély mellett. Köszönjük a szervező B-15
Egyesületnek a rendezvény sikeréért végzett munkájukat!
A 2018. augusztusi, szeptemberi és októberi börzéket már az új elnökség vezényelte. Tudtuk, a
következő évre már tartalékolnunk kell az új börzehelyszín megvásárlása és kialakítása
érdekében. A tagok részéről felajánlott társadalmi munka, a Szövetségért való tenni akarás
meghozta eredményét. Ezúton is megköszönöm azok segítő munkáját, akik ezen
rendezvényeinken lebonyolításában segítséget nyújtottak! A korábbi kiszolgáló személyzet
(security cég, takarító cég, jegyszedők) szerződéseit, bérezését áttekintve lényeges anyagi
megtakarítást tudtunk elérni, s az említett három börzéből tíz millió forintot sikerült nyereségként
elkönyvelni. Az így képezett anyagi tartalékkal, és az Agrárminiszter Úrral történt egyeztetésnek
köszönhetően az Agrárminisztériumtól kapott hat millió forintos céltámogatással bátran néztünk
szembe a Nemzeti Kiállítás kihívásaival. A kiállítással megfizettük a tanulópénzt. A rendezvény
összességében sikeres, színvonalas, terveink szerint további sikeresebb kiállítások kiindulópontja
volt. Összesítve 3850 állat, közel 3000 látogató, dr. Nagy István agrárminiszter megnyitója,
nyilvános országos média jelenléte, a díjak értéke sikernek könyvelhető el. Az, hogy miért nem
teljes a boldogság: a kiállítási nevezést túl későn zártuk le, a katalógus nem készült el időre, több
ponton hibás volt, a bírálói kártyák nem voltak időben felhelyezve, és az odaítélt díjak a
kiállításon nem kerültek maradéktalanul kiosztásra. A kiállítás költségvetésén csökkenteni
próbáltunk úgy, hogy önerőből, társadalmi munkából kívántuk az egész rendezvényt
megvalósítani. Mivel nem volt tapasztalatunk egy ekkora rendezvény humán erőforrás igényéről,
logisztikai hátteréről, a rendezvény akadozott és további gondot jelentett, hogy nem volt valós
adatunk ketreceink, kiállítási tartozékaink mennyiségéről, állapotáról. Amikor a Közgyűlés
megválasztotta az új vezetőségi tagokat, az elnökség még nem funkcionált csapatként. Időközben
a személyes kapcsolat, a feladatok láthatóvá tették, hogy ki akar, és ki tud dolgozni, ki mennyire

terhelhető. Magam részéről elismeréssel adózok mindazoknak, akik a rendezvényért erőn felül
teljesítettek.
Az Európa Szövetségi Kiállítás sikeres bemutatkozás volt az Európa Szövetség felé. A kiállított
állatok létszáma és a szállítás távolságát miatt rendkívül magas szállítási költségét a felajánlott
agrárminisztériumi támogatásból csökkenteni tudtuk. Az állatokat saját járművel szállítottuk, így
tovább csökkentettük költségeinket, és a megtakarított tartalékból a rendezésben és
lebonyolításban résztvevő személyek ellátását biztosítottuk. Ahogy a közösségi oldalon
folyamatosan követhető volt, az egyik legsikeresebb stand volt miénk. Összességében egy
eredményes, elhullási veszteség nélküli rendezvényt tudhatunk magunkénak.
A börze megvásárolni kívánt helyszíne decemberben vált véglegessé, miután azt a Közgyűlés
jóváhagyta. Januárban 19 millió forintért megvásároltuk, majd a területet 6 millió forintos
művelésből való kivonásának költségét sikerült 2 millió forintra csökkenteni. A börze területen a
munkálatok megkezdődtek, az infrastruktúra kialakítása jelenleg is folyamatban van. Az úthálózat
kialakítása 5500 Ft/m2 áron 15 millió forintos beruházási költséget jelent. A mosdókonténerek
ÁNTSZ előírás szerinti kialakítása 4,4 millió költséget jelentett. Mint ahogy az első negyedévi
tájékoztatásomban írtam, a kerítés költsége további 2,5 millió forint, melyet az április börze
bevételéből kívánjuk kivitelezni. A tájékoztatóban szó esett arról is, hogy a börze murvás útja
mellett áram és ivóvíz vételezésére lesz lehetőség. Monor Város Önkormányzatával kapcsolatunk
szoros és folyamatos, ezért tudtuk elérni, hogy az új börzehelyszín kialakításáig is lehetőségünk
legyen megtartani vásárainkat a korábbi helyszínen. Az év első börzéjén jelentős eredményt
értünk el, több mint 15 millió forintot írtunk jóvá bankszámlánkon. Ez teremtette meg a
lehetőségét, hogy a megvásárlás után az új helyszín infrastruktúráját is ki tudjuk alakítani. A
második börze a rossz időjárási körülmények miatt csak közepes eredményt hozott.
A szövetség működésének anyagi fedezete biztosított, a szövetségi székház üzemeltetése
biztosított, annak ellenére, hogy a börzére fordított terheink immár 40 millió forint határán jár.
Gazdasági eredményeink magukért beszélnek. Figyelmünk a gazdasági háttér biztosítását
követően a szakmára fog fókuszálni. A tavalyi évben minden hónapban tartottunk elnökségi ülést,
sőt többször üléseztünk a gyors és fontos döntések miatt. Egy belső információs csatornát
alakítottunk ki, az informatikai vívmányokat használva, egy kör e-mail rendszert dolgoztunk ki,
mellyel azonnal tudunk fontos döntésekre e-mailen reagálni, ezáltal is naprakészen mozgunk a
világban. A börzével kapcsolatosan összeállt az a csapat, amely képes önállóan együtt dolgozni és
a börzét sikeresen lebonyolítani.
Kapcsolatot tartunk a hatóságokkal, önkormányzattal és a szakmai szervezetekkel, többször
személyesen egyeztettünk dr. Nagy István miniszter úrral, dr. Zsombok László Monor Város
polgármesterével, Kórózs András az MEOE elnökéve, s több hivatal vezetőjével. Az
egyeztetéseink során a magyar kitenyésztésű galamb- és kisállatfajták genetikai bázisának
megőrzéséről is döntöttünk. Erre elkülönített az Agrárminisztérium 20 millió forint vissza nem
térítendő előfinanszírozást, melyet a leendő börze helyszínén, Monoron szándékozunk
megépíteni, ahol a következőkben egy raktárépület, iroda, közösségi helység is kialakításra kerül.
Szó esett egyeztetéseink során, hogy támogatást kapunk egy egységes és hivatalos nyúl
törzskönyvező program megvalósításához. Már a múlt évben elkezdtük a nyúl- és baromfi
standard könyvek elkészítéséhez szükséges előkészületeket. A nyúl standard könyv esetében az
Európa Szövetség tisztviselőivel történt egyeztetést követően sikerült annak kép- és szöveges
anyagát díjtalanul megkapni. Jelenleg ennek fordítása folyamatban van. A lektorálása a Standard
Bizottság feladata. A nyomdai költségekben számíthatunk az Agrárminisztérium támogatására. A
baromfi standard könyv esetében költségek nélkül jutottunk hozzá annak szöveges részéhez,

viszont a képanyag 3500 Euro – azaz több mint 1 millió forint –, és további kiadás a fordítási és
nyomdai költség. Terveink szerint mindkét könyv a következő évben kerül kiadásra. Egy további
könyv kiadását is megemlíteném, amelyre támogatást kértünk, a Bírálói segédlet, mely
általánosságban fogja össze a galamb, baromfi és nyúl küllembírálatának, minősítésének
szempontjait.
Itt említeném meg, hogy a Galamb és Kisállat Magazin 2018 októberétől – áremelkedés nélkül –
új köntöst és minden oldalán színt kapott.
Ez évben a Nemzeti Kiállításunk ismét a Hungexpo területén fog megvalósulni, egy időben a
MEOE Budapest CACIB Kutyakiállítással. Az Agrárminiszter Úr elfogadta felkérésünket és
vállalta a fővédnöki posztot.
Az idei évben megvalósítani kívánt szakmai programokat a csatolt szakmai tervezet mellékletben
olvashatják.
Mindenkinek eredményes és sikeres tenyésztést és jó egészséget kívánok!
Budapest, 2019. május 4.
Dr. Pintér József Zsolt
MGKSZ elnök

