
Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület. megismételt közgyűlésén 

Helyszín: Üllő, Dóra-major 

Időpont: 2013. március 9. szombat, 10.30 

 

Napirend: 

 1./ Beszámoló az Egyesület 2012. évi tevékenységéről 

 2./ Beszámoló az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról 

 3./ Felügyelő bizottság beszámolója 

 4./ A 2012 évi beszámolók elfogadása 

  5./ A Tenyésztési Program módosítása* 

  6./ Díjazások 

 7./ A 2013. évi szakmai terv és költségvetés megvitatása és elfogadása 

8./ Egyebek 

 

Mátyás István elnök megnyitja a közgyűlést. A résztvevők létszáma 60 fő. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők személyére. 

Jegyzőkönyv-vezető: Szász Henrietta 

Hitelesítők: Kakas Antal és Horváth Józsefné 

 

Határozat: a Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag megszavazza. 

 

1. Beszámoló az Egyesület 2012. évi tevékenységéről (melléklet) 

a) Kisbéri szakmai beszámoló, Dr. Pataki Balázs 

Hsz: Kakas Antal: A Baracsi Lovasiskola és az Egyesület közös rendezésében 2013. május 

10-11-én küllemi bírálati továbbképzést tart. A részletek a honlapon lesznek megtalálhatók. 

 

b) Gidrán szakmai beszámoló, Dr. Mihók Sándor 

Hsz: Ráky Péter: szükség lenne egy méntelepre, ahol ki lehetne próbálni a méneket, és 

rendezvényekre járhatnának 

Válasz, Mihók Sándor: Ötletekben nincs hiány, de a források hiányoznak. 

 

Határozat: A szakmai beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

 

2. Beszámoló az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról (Novotni Péter) –ld. melléklet 

A Felügyelő Bizottság beszámolója (Szöllősi Árpád): Nem történt fölösleges kiadás, nagyon 

körültekintően végzik a munkáját a vezetőség. 
 

Határozat: A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

 

3. Szakmai terv (Novotni Péter) 

A 2013. év rendezvényei:  Farmer Expo, ménvizsga, regionális tenyészszemlék, OMÉK. 

Május 12 –én Magyar Ló Hétvége : a fiatal lovak és a potenciális vásárlók összehozása lenne 

a cél. A tenyésztők által eladásra kínált lovakat elfogadható, reális áron kellene értékesíteni. 

Szakmai program rendezése a cél.  

A tagság felé a kérés: akinek van ilyen lova, az anyagi vonzat nélkül jelezze az egyesület felé, 

ezek után a szakmai bizottság a lovakat megtekinti, és ennek alapján kaphat szakmai ajánlást 

a tenyésztő a részvételhez. 
 

 

Határozat: A beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

 



4. Konkrét javaslatok (Novotni Péter) 

 

a) Tagságon kívüli törzskönyvezés díja 

(Kidolgozva a melléklet szerint) 

Hsz: Krajcsi Lajos: a tagok évente fizetik a tagdíjat, a nem tagok miért csak egyszer? 

Válasz: A nem-tagok is minden évben fizetnek 

 Határozat: A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

 

b) A Tenyésztési program módosítása: Törzskönyvön kívüli kancáknak a fajtabeli 

ménektől született utódainak nyilvántartása  

(Kidolgozva a melléklet szerint) 

 Határozat: A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

 

c) Sport-támogatás (Novotni Péter) 

(Kidolgozva a melléklet szerint) 

 

Vörös József: nem szabadna elaprózni a támogatást, mert nincs olyan ménünk, aminek 

teljesítménye van. 

A pénzt egészítsük ki 3 millió Ft-ra, és 2 kisbérit és 1 gidránt egy szakmai bizottság 

válasszon ki, és azoknak a sportoltatásához járuljunk hozzá 1-1 millió Ft-tal. Ha jól 

szerepel a ló, menjen tovább, ha nem, akkor következő évben ne támogassuk. Így minden 

évben 3 lóról megtudunk valamit. 

NP: igaz, hogy a mének kipróbálására szükség van. Talán még ki is tudnánk egészíteni 3 

millióra. De: ha szerencsénk van, jó helyre tesszük a pénzt, de ha nincs szerencsénk, akkor 

csak az derül ki a lóról, hogy semmire sem ló. És mégis kifizettük az 1 milliót. 

Csak olyat támogassunk, ami már hoz eredményt. 

Kakas Antal: A VJ. által elmondott szisztémát is lehet választani, de gyenge pontja, hogy 

egy bizottság szubjektíven választaná ki a támogatott egyedeket. Én idén 6 lovat fogok 

versenyeztetni, tudom, hogy ez mennyibe kerül. Az én esetemben segíti a javasolt 

támogatás a versenyzési programot.  

Keszeg: Minden verseny után kap-e támogatást? 

NP: Nem, év végén egyszer. 

 

Határozat: A javaslatot a közgyűlés 35 szavazattal, 21  ellenszavazattal,   0 

tartózkodással elfogadja. 

 

NP: Ha lesz rá fedezet, akkor megpróbáljuk a fiatal mének kipróbálását is támogatni. 

Szentirmai István: Nem szabad bizottságos játszani, hanem csak azt a lovat és lovast 

szabad támogatni, aki már teljesített. Nehéz elfogadtatni egy bizottsági döntést. 

Vörös J: eltűnnek a mének, kihalnak a vonalak, marad egy egyesület ló nélkül. Nagyon 

messze kerültünk a klasszikus kisbéritől. 

Németh Imre: a fajta neve kisbéri félvér, ha nincsen másunk, akkor használjuk a telivért. 

Lehet, hogy nem elég erősek a régi vonalak. Egy-két tenyésztő hiába figyel a régi 

vonalakra, az nem elég. 

Füri József: Van-e valamiféle kimutatás a sportban jelenleg működő lovakról? Félek, 

hogy nem sokan érik el ezeket a teljesítményszinteket, ezért a pénz sokáig az alapban fog 

maradni. 

NP: Van ilyen kigyűjtésünk, ha máskor nem, a közgyűlés előtt mindig elkészítjük. Ha 

vannak olyan lovak, amik ezt a szintet nem érik el, lehet más lónak is adni. 

Németh Imre: Együtt kezdtük a tenyésztést Füri Józsival. A múltkor nem értettem egyet 

a gombai ménvizsga eredményével, és arra jutottam, hogy minden lovunk jó, csak lovas 

kellene rá.  

Fekete Tamás: Minden szubjektivitást ki kell zárni. Olasz ismerősöm szerint ott minősítő 

pont után kapnak pénzt a lovasok. 

Janászik Andrea: tavaly 1 milliót tudtunk volna kiosztani. 



Mráz Csaba: Rakéta Remény tavaly megnyerte a fedeles döntőt. Minél jobban megy, 

annál több pénzt kapjon. Érdemes elgondolkodni a minősítő pontos ötleten is, az talán 

igazságosabb lehet. A későbbiekben jobban össze lehet hasonlítani, és nagyobb a 

motiváció. 

Vörös József: én csak azt szeretném, ha később nem az importokra kellene hagyatkozni. 

 

5. Pénzügyi terv előterjesztése (Novotni Péter) 

(melléklet szerint) 

 

 Határozat: A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 

 

6. Külön napi rendi pont:  

Sinkovitz Zoltán, Kisbér alpolgármestere: Kisbérről beszélt és az ott folyó felújitási 

munkálatokról, amik a központban található istállókat is érintik.  

Több hasznosítási célra is megpróbálták felhasználni az épületet, de sajnos nem jártak 

szerencsével. Csak lóval kapcsolatos rendezvények lebonyolítását tervezik a 

közeljövőben.  

Későbbi terveikben szerepel, hogy szeretnének venni egy tenyészmént. 

 

Kulik Mónika Kisbéri Szakáll Bt képviseletében:. Egyesületi és tenyésztői szinten is 

szeretnének együttműködni. A „disz istálló” kiválóan alkalmas lovasprogramok 

levezetésére. Dijugrató vagy ménvizsgák lebonyolitására is alkalmas.  
 

 

7. Krajcsi Lajos előadása az Immunovetről Gold Naturalis) 

 

 

Mátyás István mindenkinek megköszöni a megjelenést, és bezárja a Közgyűlést. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Szász Henrietta  

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

 

 

 

 

Kakas Antal         Horváth Józsefné 

  Hitelesítő     Hitelesítő 
 


