Kiegészítő információ a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségébe
jelentkezőknek!
A Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének Intéző Bizottsága 2018. március 2-án
döntött arról, hogy a szövetségi tagok az éves regisztrációjuk során jelzik a tojástermeléshez,
tojáságazathoz köthető összes gazdasági tevékenységüket (I); illetve arról is, hogy minden tag jelzi ezen
tevékenységek közül a vállalkozás főtevékenységét is (II.) (2018. évi 10., 11. sz. IB-határozatok).
Ezekre az információkra az ágazaton belüli arányok meghatározása, az adatszolgáltatás és díjfizetés
rendszerének kialakítása miatt van szükség.
I. A fent jelzett határozatok alapján kérem, hogy a „NYILATKOZAT 2018. évre a tagsági jogviszonyról”
elnevezésű nyomtatvány „TEVÉKENYSÉG” rovatában jelölje meg az összes tevékenységet, mellyel
vállalkozása foglalkozik a tojástermeléshez/tojásvertikumhoz kötődően.

Magyarázat a tevékenységekhez:
(A regisztrációs lap/nyilatkozat a teljes BTT-re lett kialakítva, nem kizárólag a Magyar Tojóhibridtenyésztők és Tojástermelők Szövetsége részére, emiatt érdemes az egyes fogalmakhoz magyarázatot is
fűzni, egyértelműsíteni azokat.)
1. Nagyszülőpártartás: tojóhibrid nagyszülőpár tartása (jérce és/vagy tyúk, kakas tartása), ill.
tenyésztojás termelése (szülőpár célra)
2. Szülőpártartás: tojóhibrid szülőpár tartása (jérce és/vagy tyúk, kakas tartása), ill. keltetőtojás
termelése (végtermék célra)
3. Keltetés: tojóhibrid tenyész- és/vagy keltetőtojás keltetése
4. vágóbaromfi előnevelés: nem releváns
5. tojójérce nevelés: étkezési tojást termelő végtermék tojóhibrid előnevelése
6. étkezésitojás termelés: átminősített/termelésbe állított étkezési tojást termelő végtermék tojóhibrid
tartása, étkezési tojás termelése
7. vágóbaromfi-termelés: nem releváns
8. baromfifeldolgozás: tyúk vágása, vágóhídi tevékenység
9. továbbfeldolgozás: tojás feldolgozása: tojáspor, illetve tojáslé gyártása
10. belkereskedelem: tenyésztojás, keltetőtojás, napos (tenyész, végtermék), étkezési tojás, jérce
(tenyész, végtermék), tyúkhús, tojáslé és -por belföldi értékesítése, forgalmazása
11. külkereskedelem: tenyésztojás, keltetőtojás, napos (tenyész, végtermék), étkezési tojás, jérce
(tenyész, végtermék), tyúkhús, tojáslé és -por exportja, importja
12. bmfiterm. kapcsolatos egyéb tevékenység: nem releváns, IB határozata alapján ezt a kategóriát nem
használja tovább a szövetség. Az a vállalkozás, mely az 1-11. kategória valamelyikébe nem tudja
tevékenységét besorolni, az „pártoló tagsági” státuszt kérhet. (Pártoló tag nem választható, nem
választ, BTT tagsági igazolást nem kap.)

II. A főtevékenység megjelöléséhez, kérem, hogy a „NYILATKOZAT 2018. évre a tagsági jogviszonyról”
nyomtatvány „TEVÉKENYSÉG” rovatában aláhúzással jelölje vállalkozásának elsődleges (fő)
tevékenységét. Egy vállalkozás fő tevékenysége az, amiből a legtöbb bevétele származik. (A
főtevékenység megnevezésénél, csak akkor jelölje meg a bel- és vagy a külkereskedelem kategóriát, ha
nem a saját illetve nem csak a saját termékelőállítás eladásából (tenyész-, keltető-, étkezési tojás; napos,
jérce; tojáspor, -lé, stb.) származik a vállalkozás bevétele.)
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