
Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület 2015.év február 25. napjának 

15.00 órájára összehívott rendes közgyűlés határozatképtelensége miatt tartott megismételt 

közgyűlésén. 
Helyszín: Üllő, Dóra-major 

Időpont: 2015. március 7. szombat, 10.00 óra 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint,67 fő. 

 

Mátyás István elnök, levezető elnök megnyitja a közgyűlést.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők személyére. 

Jegyzőkönyv-vezető: Szász Henrietta 

Hitelesítők: Kakas Antal és Némedi István 

 

1/2015. (III.7.) sz. határozat: a Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag megszavazza. Jegyzőkönyv-

vezető: Szász Henrietta, hitelesítők: Kakas Antal és Némedi István. 

 

Levezető elnök: 1 perces néma felállással emlékezzünk meg azon tagjainkról és lótenyésztő 

társainkról, akik az elmúlt évben távoztak az élők sorából, és már nem lehetnek köztünk: 

Herczog Emil 

Dr. Szabó Lajos 

Győr Varga András 

Pajlócz András 

 

Levezető elnök: A mai ülés napirendi pontjainak a meghívóban kiadottakat javaslom. Mivel ez 

megismételt közgyűlés, új napirendi pontot nem lehet felvenni, ezért szavazást rendelek el. Javaslom, 

hogy az érdekeltek más irány elfoglaltsága miatt a 6. napirendi pontot az 5. napirendi pont előtt 

trágyaljuk. 

Kérem, aki egyetért az előre kiküldött napirenddel, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

2/2015. (III.7.) számú határozat: 

A közgyűlés a mai ülés napirendi pontjainak az előre kiadottakat az alábbiakként fogadta el. 

 

Napirend: 

 1./ Beszámoló az Egyesület 2014. évi tevékenységéről 

 2./ Beszámoló az Egyesület 2014. évi gazdálkodásáról 

 3./ Felügyelő bizottság beszámolója 

  4./ A 2014. évi beszámolók elfogadása 

  5./Az Alapszabály módosítása  

 6./ Díjazások 

 7./ A 2015. évi szakmai terv és költségvetés megvitatása és elfogadása 

8./ Egyebek 

9/ Fedezőmén-bemutató  
 

1. Beszámoló az Egyesület 2014. évi tevékenységéről  

a) Kisbéri szakmai beszámoló, Dr. Pataki Balázs (Melléklet szerint) 

 

b) Gidrán szakmai beszámoló, Dr. Mihók Sándor, a gidrán tenyésztő bizottság elnöke 

Örömmel veszi, hogy évek óta nem volt a gidrán fajtában ilyen magas egyedszám. Az igazi 

cél lenne az egyedszám növelése, de legalább 250 körül meg kell tartani a létszámot. Ehhez 

azonban a tulajdonosi kört kell szélesíteni. Nemcsak a tenyésztők zárt közösségén belül kell 

értékesíteni, hanem nyitni a piac felé.  



A fajta védelmében a tenyésztők kiemelt hirdetési lehetőséget kell, hogy kapjanak az 

egyesülettől. Több megjelenési lehetőségre is szükség van. A fajtát fenn kell tartani a 

köztudatban. Ezt segítik a kiváló versenyeredmények. 2014-ben díjugratásban két ló, Gidran 

Razbeg Szende és Gidran Razbeg Mytoc szerepelt igen jól, valamint militaryban a magyar 

bajnokságot egy gidrán ló, Oktogon nyerte. 2015-ben várhatóan az eddiginél is több gidrán 

szerepel majd, főképpen a military sportban. 

 

c)   Janászik Andrea tenyésztésvezető beszámolója a sport- és tenyésztési 

támogatásokról:  

 

A sportolók díjazására 2 millió Ft-ot különített el 2014-re az egyesület, és a 2013. 

évihez hasonlóan, szinte pontosan ennyit is költöttünk el. A tapasztalatok felhasználásával és 

tekintetbe véve a szabályzatok változását, 2016. évre kissé átdolgozzuk a sport-támogatás 

kiírását.  

A tenyésztési támogatások rendszerében is változást tervezünk, mert a jelen 

szabályozás szerint nagyon szétaprózódik a hatás. A tervek szerint a fajta genetikáját 

stabilizáló célpárosítások fogják meghatározni a támogatások körét, nemcsak a mén és a 

kanca minősége.  

 

Mátyás István: Van-e kérdés, hozzászólás, vagy javaslat? 

Ha nincs, szavazást rendelek el. Javaslom a beszámolók elfogadását. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi döntést hozta, egyhangú szavazással: 
3/2015. (III.7.) számú határozat: 

A közgyűlés elfogadja a szakmai beszámolókat. 

 
 

2. Beszámoló az Egyesület 2014. évi gazdálkodásáról (Novotni Péter) –ld. melléklet 

 

Mátyás István: Van-e kérdés, hozzászólás, vagy javaslat? 

Ha nincs, szavazást rendelek el. Javaslom a beszámoló elfogadását. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi döntést hozta, egyhangú szavazással: 
4/2015. (III.7.) számú határozat: 

A közgyűlés az egyesület pénzügyi gazdálkodását az előterjesztett és a honlapon már 

előzetesen nyilvánosságra hozott számadatok alapján elfogadja. 

 
 

3. A Felügyelő Bizottság beszámolója (Szöllősi Árpád):  

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a tavalyi közgyűlés által jóváhagyott pénzügyi 

tervet indokolatlan változtatások nélkül sikerült tartani, a tagság által elfogadott kereteken 

belül folyt a gazdálkodás. Szabálytalanságot az ellenőrzés nem fedezett fel. Mindezek 

tükrében a 2014. évi pénzügyi beszámoló elfogadását javaslom. 

 
A 2014. évi elemzések kapcsán az a Felügyelő Bizottság. véleménye, hogy amennyiben nem 

változnak az egyesület forrásai, akkor a sport-és tenyésztési támogatásokat át kell 

szervezni, és a sport-támogatásokhoz szponzort kell szerezni. 
 

Mátyás István: Van-e kérdés, hozzászólás, vagy javaslat? 

Ha nincs, szavazást rendelek el. Javaslom a beszámoló elfogadását. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi döntést hozta, egyhangú szavazással: 



5/2015. (III.7.) számú határozat: 

A közgyűlés elfogadja a felügyelő bizottsági beszámolót. 
 

 

6. Díjazások 

 

Elismerő oklevelet kapnak azon lovak tenyésztői, amelyek 2014. évben a kiemelt versenyeken 

értékelhető eredményeket értek el (Szegi Károly, Korax Gépgyár Kft, Dr. Kun Katalin, Vörös József, 

Marócpusztai Gidrán Ménes) 

 

5. Az Alapszabály módosítása  

 

 

Szőllősi Árpád: 

A 2014-ben a Fővárosi Törvényszéknek beadott alapszabályt további pontokkal kell 

kiegészíteni. A szükséges változtatásokat ügyvéd segítségével elkészítettük, és a módosított 

szöveget 2015. február 15-én feltettük a ww.kisberigidran.hu honlapra, amelyről a Tagságot a 

közgyűlési meghívóban tájékoztattuk. Kéri-e valaki, hogy a módosításokat, vagy akár az 

alapszabályt teljes terjedelmében itt és most felolvassam? 

Köszönöm, mivel senki nem kérte a helyszíni felolvasást, javaslom és egyben a Felügyelő Bizottság 

részéről kérem a Közgyűlést, hogy a módosított alapszabályt hagyja jóvá. 

 

Mátyás István: Van-e kérdés, hozzászólás, vagy javaslat? 

Ha nincs, szavazást rendelek el. Javaslom az új alapszabály elfogadását. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

6/2015. (III.7.) számú határozat: 

A közgyűlés elfogadja az előkészített új Alapszabály szövegét, és javasolja azt a Fővárosi 

Törvényszék felé beterjeszteni. 

 
 

7. 2015. évi szakmai és pénzügyi terv előterjesztése (Novotni Péter, melléklet szerint) 

 

2015-ben a következő kiállításokon való részvételt tervezi az Egyesület: 

Hódmezővásárhely, Alföldi Állattenyésztési Napok 

Farmer Expo, Debrecen 

Kaposvári Állattenyésztési Napok 

OMÉK 

 

Mátyás István: Van-e kérdés, hozzászólás, vagy javaslat? 

Ha nincs, szavazást rendelek el. Javaslom a beszámolók elfogadását. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi döntést hozta,: 
7/2015. (III.7.) számú határozat: 

A közgyűlés 66 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja a 2015. évi szakmai és 

pénzügyi tervet. 

 
 

8. Egyebek 

 

a) Novotni Péter: a tenyésztésszervezési támogatások összegének emelkedése miatt a tagdíjat is 

változtatni szükséges. Eddig a kancák után fizetendő tagdíj (kancadíj) 10.000,- Ft volt, 



javasoljuk ennek 15.000,- Ft-ra való emelését. A kis- és középvállalkozások részére a kancadíj 

2000,- Ft marad. 

 

Mátyás István: Van-e kérdés, hozzászólás, vagy javaslat? 

Ha nincs, szavazást rendelek el. Javaslom a tagdíjváltozás elfogadását. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi döntést hozta,: 
8/2015. (III.7.) számú határozat: 

A közgyűlés 62 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja a 

kancánkénti tagdíj 15.000,- Ft-ra történő változtatását. 

 

b) Egyed László megbízásából Janászik Andrea: Videobemutató a BN Silver nevű 

fiatal kancáról, amelynek anyai testvére az Istafan Sziszi nevű ló, aki Olaszországban 

már nagydíjas versenyek résztvevője. A lovak anyja egy nagyon értékes kisbéri-félvér 

kanca. 

c) Mátyás István: Az Egyesület nagyon jó kapcsolatot ápol a kisbéri polgármesteri 

hivatallal. Szeretnénk elérni, hogy a fajtát felvegyék a hungaricumok közé, és 

tüntessék fel az értéktárban. 

Kisbéren újra megindult a tenyésztés, szeretnének félévenként tenyészszemlét 

rendezni, az első kb. 2015. szeptemberben. Fedeles lovarda is rendelkezésre áll.. 
d) Kelemen László: a nóniusz fajta honlapján megjelent, hogy van lehetőség a vérvizsgálat 

támogatására. Ha valóban van, akkor hogyan lehet igénybe venni? 

Mátyás István: Valóban, a vérvétel és a vérvizsgálat díja is támogatható. Egy nyomtatványt 

kell kitölteni az igényléshez, amely a 148/2007. sz FVM rendelet melléklete, és a megyei 

Kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

e) Osztermann József: Tud-e az Egyesület segíteni abban, hogy a tagok megkapják az őshonos 

kancatámogatást? Az 5 évvel ezelőtt megpályázott támogatására van határozata, de még csak 

egy évben kapott pénzt. 

Mátyás István: sajnos sokan nem kapták meg, és a legtöbben nincsenek is tisztában azzal, 

hogy jár-e nekik vagy nem. Én magam se kaptam meg még a 2013. évi támogatási összeget. 

 

Mátyás István: Van-e még kérdés, hozzászólás, vagy javaslat? 

Ha nincs, 12.00 órakor bezárom a Közgyűlést. Kérem a Tagságot, hogy fáradjanak ki 

a körkarámhoz és tekintsék meg a fedezőmének bemutatóját. 
 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Szász Henrietta  

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

 

 

 

 

Kakas Antal           Némedi István 

  hitelesítő     hitelesítő 


