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Beszámoló a Magyar Növénynemesítők Egyesülete (MNE) 2020. évi közhasznúsági 

tevékenységéről, gazdálkodásáról 

 

A 2020. gazdasági évben, működésének 31. évében a Magyar Növénynemesítők Egyesülete az 

Alapszabályában rögzítettek szerint a magyar növénynemesítés, a magyar növénynemesítők 

értékeit és érdekeit védve és szem előtt tartva közhasznú tevékenységét a kutatás-fejlesztésről és 

technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5.§-ában foglalt rendelkezései és a 

2011. évi CLXXV. törvény („Civiltörvény”) alapján végezte. 

Az Egyesület közhasznú munkája során a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok 

Osztályának Növénynemesítési Tudományos Bizottságával közösen 2020. évben huszonhatodik 

alkalommal megrendezte meg a Növénynemesítési Tudományos Napokat Szegeden, a 

Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyén, március 4-5-én. Az azt követő héttől 

lezárások, korlátozások kezdődtek a Covid helyzet miatt. E rendezvény eredményeként megjelent 

a XXVI. Növénynemesítési Tudományos Napok – Összefoglaló kötet című kiadvány, közkinccsé 

téve az ott elhangzott szekció előadások, tudományos poszterek és „villám” poszterek anyagát. E 

kiadvány és maga a konferencia a fiatal kutatóknak és hallgatóknak, kezdő nemesítőknek fontos 

szakirodalmi forrása és egyúttal megjelenési fóruma. 

A Magyar Növénynemesítők Egyesülete virtuális (online, e-mailen keresztüli) Vezetőségi Ülést 

tartott 2020. április 9-16. között, ahol az Egyesület előtt álló feladatok, rendezvények, az Egyesület 

pénzügyi helyzete, a Magyar Növénynemesítők Alapítványával való együttműködés, várható 

támogatások és a kitüntetésekre való javaslattétel állt a fókuszban.  

A Magyar Növénynemesítők Egyesülete az MTA Agrártudományok Osztályának 

Növénynemesítési Tudományos Bizottságával karöltve rendezte meg 2020. évi Vándorgyűlését, 

melynek a szentesi székhelyű PepGen Kft. adott otthont augusztus 4-én. A rendezvény alkalmával 

Csilléry Gábor paprikanemesítő (PepGen Kft.) különleges mutáns paprika gyűjteményét 

tekinthették meg a hazai nemesítők. A házigazda genetikai kutatásai és nemesítői tevékenysége 

mellett hosszú évtizedek óta gyűjt paprika mutánsokat. A bemutatott gyűjteményben 345 spontán 

eredetű mutáns található, de a különböző fajtatípusokban az összes tételszám meghaladja a 4500-

at. A különleges kollekció megtekintése mellett a mutánsokban rejlő nemesítési lehetőségekbe is 

beavatta a szakember az érdeklődőket.  

A NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskeméti Kutató Állomása, a Gabonakutató 

Nonprofit Kft. (Szeged), a Mathiász János Borrend (Kecskemét), a Magyar Növénynemesítők 

Egyesülete, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az MTA Növénynemesítési 

Tudományos Bizottság és a Szegedi Területi Bizottság Kertészeti Munkabizottsága közös 

szervezésében került megrendezésre immár 16. alkalommal az Alföldi kenyér, szőlő és bor, ”A 

Kárpát-medence kincsei” - határon innen és túl - Konferencia és bemutató 2020. augusztus 

27-én. A rendezvénynek a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Szőlészeti és Borászati 

Kutató Intézet Kecskeméti Kutató Állomása adott otthont. A rendezvényre látogató hazai és 

határon túli szakemberek és érdeklődők színvonalas előadásokat hallgathattak meg a nap folyamán, 

melyeket látványos kóstolóval fűszerezett termékbemutató követett, mely során 

megismerkedhettek a résztvevők Kecskemét Város Borával és a városi borverseny boraival. A 

szakmai találkozó során gabona- és sütőipari termékek, csemegeszőlők, mustok és borok, valamint 

zöldségfélék bemutatóján és kóstolóján vehettek részt az érdeklődők. 
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Az Egyesület 2020. évi rendes Közgyűlését a COVID-19 járványhelyzetre való tekintettel későbbi 

időpontban, augusztus 27-én, Kecskeméten, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, 

Kecskeméti Kutató Állomásán tartotta, ahol az Egyesület elnöke ismertette az MNE 2019. évi 

tevékenységét, gazdálkodását, közhasznúsági mellékletét, valamint a tárgyévi munkatervet és 

költségvetést. A Felügyelő Bizottság elnöke szintén közzé tette jelentését. 

Az Egyesület támogatta a „Nemzeti értékek - Hungary” angol nyelvű ismeretterjesztő kiadvány 

megjelenését, valamint „Fleischmann Rudolf és Baross László növénynemesítők életműve – 

nemzeti büszkeségeink” című írással járult hozzá e kiadvány tartalmának gazdagításához.  

Az MNE az év folyamán működtette, karbantartotta saját honlapját (www.plantbreeders.hu), amely 

hozzájárult a kapcsolattartáshoz az egyesület tagságával és a társadalommal, a honlap 

információiból különösen a nemesítők, a mezőgazdasággal foglalkozók nyerhetnek hasznos 

információkat.  

A Magyar Növénynemesítők Egyesületének Vezetősége 2018 év elején a növénynemesítésben 

tevékenykedő fiatal kutatók ösztönzése érdekében a szántóföldi, erdészeti és kertészeti 

növénynemesítés szakterületén kiemelkedő eredményeket elért fiatal kutatók elismerésére díjat 

alapított. A díjra azok a nemesítésben dolgozók pályázhatnak, akik a pályázat kiírásának évében 

legfeljebb 40. életévüket töltik be és a Magyar Növénynemesítők Egyesületének tagjai. 2020. 

évben „Az év ifjú nemesítője” címet és a vele járó díjazást Jancsó Mihály rizsnemesítő, fiatal kutató 

nyerte el színvonalas pályamunkájával, aki pályaművének bemutatása céljából előadást tart a 2021-

ben online megrendezésre kerülő XXVII. Növénynemesítési Tudományos Napok alkalmával. 

Szakmai munkájuk elismeréseként több tagtársunk nyert el rangos állami, valamint regionális 

kitüntetést. A 2020. évi Fleischmann Rudolf Díjban Dr. Pintér János Csaba és Dr. Rózsás Attila 

Károly, Gábor Dénes Díjban Dr. Kruppa József, valamint Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjban Dr. 

Rakszegi Marianna részesült.  

Tartottuk és ápoltuk a kapcsolatot a hatósággal (AM) és több társszervezettel, alapítvánnyal, 

intézménnyel (így az MTA Növénynemesítési Tudományos Bizottsága, Magyar Növénynemesítők 

Alapítványa, Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft, ahol irodánk is működik). 

 

A gazdálkodásról 

Az utóbbi években mindig sikeresen pályáztunk a civil szervezetek részére kiírt agrárminisztériumi 

támogatásra. Az AM 2020 tavaszán kiírta ugyan a pályázatot, azt időben be is nyújtottuk, de a 

Covid helyzetre való tekintettel – a többi szervezethez hasonlóan – támogatást a minisztérium ez 

évre nem tudott biztosítani. Az alapítványi támogatás viszont megérkezett, az volt a fő bevételi 

forrásunk.  

 

Az Egyesület 2020. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 

 

Bevételek mindösszesen:   1.271.758.-Ft 

MNA támogatás:       600.000.-Ft 

Magánszemélytől kapott támogatás    230.000.-Ft 

SZJA 1%:          83.069.-Ft 

Tagdíj bevétel:       358.500.-Ft 

Kapott kamat:              189.-Ft 



3 

 

Kiadásaink mindösszesen:   1.268.063.-Ft 

Anyagjellegű ráfordítások:   1.097.429.-Ft 

Anyagköltség:           9.990.-Ft 

Utazási költség:       174.024.-Ft 

Honlap fejlesztés költsége:    199.390.-Ft 

Könyvviteli szolgáltatás:     100.000.-Ft 

Növénynemesítő könyv ktg-e:    380.000.-Ft 

Angol nyelvű kiadvány:       30.000.-Ft 

Egyéb igénybevett szolgáltatás:      67.925.-Ft 

Kerámia Plakett:        85.000.-Ft 

Bankköltség:        51.100.-Ft 

 

Személyi jellegű ráfordítások:    170.634.-Ft 

Reprezentációs költség (rendezvények):    170.634.-Ft 

 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY:       3.695.-FT 

 

A Magyar Növénynemesítők Egyesülete vagyonnal nem rendelkezik. Az MNE vezetőségi tagjai, 

tisztségviselői munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes társadalmi munkában 

végezték. 

 

 

 

Szeged, 2021. május 12.      Dr. Bóna Lajos s. k. 

          elnök 


