
Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület 2017.év március 25. napjának 

7.00 órájára összehívott rendes közgyűlés határozatképtelensége miatt tartott megismételt 

közgyűlésén. 
Helyszín: Sóskúti Lovasközpont 

Időpont: 2017. március 25. szombat, 9.00 óra 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 62 fő. 

 

Mátyás István elnök, levezető elnök megnyitja a közgyűlést.  

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők személyére. 

Jegyzőkönyv-vezető: Tóth Dorottya 

Hitelesítők: Kakas Antal és Némedi István 

 

1/2017. (III.25.) sz. határozat: a Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag megszavazza. Jegyzőkönyv-

vezető: Tóth Dorottya, hitelesítők: Kakas Antal és Némedi István.  

 

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. Kérem, aki 

egyetért az előre kiküldött napirenddel, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

2/2017. (III.25.) számú határozat: 

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

 

Napirend: 

  1. / A tenyésztési program módosítása az új jogszabályok szerint 
2./ Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről 

 3./ Beszámoló az Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról 
 4./ A Felügyelő Bizottság beszámolója 
 5./ A 2017. évi szakmai terv és költségvetés megvitatása és elfogadása 

6./ Egyebek 
7./ Fedezőmének és ménjelöltek bemutatása 

 

1. / A tenyésztési programok módosítása az új jogszabályok szerint 

 
Dr. Pataki Balázs:  A NÉBIH tevékenységi köre megváltozott, a tenyésztési 
programok elbírálása az FM-hez került. Március végéig be kell adni az új 
tenyésztési programot, különben nem igazolják le a támogatásainkat. 
Háromszor egyeztettünk az FM szakembereivel, hogy most már egy olyan 
programot szavazzunk meg, amit elfogad a hatóság. 

Ha nem jó a tenyésztési program, akkor elveszítheti a fajta az őshonos 
minősítését. 
 
A kisbéri-félvér fajtában eddig 25% idegen vérhányadot engedélyeztünk, de 
az őshonos bizottság úgy döntött, hogy szűkíteni kell az idegen vérhányadot, 
és a magyar tarkának megfelelően 87,5% fajtatiszta vér szükséges. 
 
Ami eddig benne volt a teny. szabályzatban, az benn maradhat, azokat a 
nemzetközi sportló vonalakat is elfogadják, amelyek vonalat alapítottak. 
 
Megőrizni csak azokat a tulajdonságokat lehet, amelyek benn vannak, ezért 
bizonyos tulajdonságok behozásához cseppvérkeresztezés szükséges. Olyan 



sportlovak fogadhatók el, amelyek típusban megfelelnek, és legalább 50% 
telivér, anglo-arab vagy arab vért tartalmaznak. Ezek a mének legfeljebb a 
kancaállomány 8%-át fedezhetik. 
 
Az ilyen fedeztetésből származó kancák legfeljebb az állomány 5%-át 
képezhetik. 
 
Pontosítani kell, hogy a mesterséges termékenyítésből származó csikóknál 
kötelező legyen-e a DNS-vizsgálat. Mivel a mesterséges termékenyítésből 
született csikók száma igen kicsi, nincs szükség erre a szabályozásra. 
 
Teny.biz. javaslata: 160 cm alatti mének és 155 cm alatti kancák 
tenyésztésbe nem vehetők. 60% alatt ne vegyük törzskönyvbe a kancákat. 
 

Leírtuk a méncsikók nevelésével kapcsolatos technológiát, kifejezetten az új 
támogatások ellenőrizhetősége miatt. Aki tisztességesen akar lovat tartani, az 
akkor is betartja ezeket az előírásokat, ha senki nem kötelezi rá. 
 

Levezető elnök: Kérem, aki egyetért a kisbéri-félvér tenyésztési programnak a közzétettek szerinti 

módosításával, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

3/2017. (III.25.) számú határozat: 

A közgyűlés a kisbéri-félvér fajta módosított tenyésztési programját egyhangú igen szavazattal 

elfogadja. 

 
Dr. Mihók Sándor: az utóbbi évek legjobb tenyésztési programja a kisbéri 
fajta jelenlegi programja. 
A gidrán fajta korábbi programjain alig kellett változtatni. A 
teljesítményvizsgálati szabályzat kikerült a tenyésztési programból. A tavalyi 
közgyűléskor még benne volt az útlevélkiadás, most ez sincs benne a hatóság 
javaslatára.  
A gidrán fajtában a nem mezőhegyesi ménvonalba tartozó mének arányát kell 
csökkenteni. 
 

Levezető elnök: Kérem, aki egyetért a gidrán tenyésztési programnak a közzétettek szerinti 

változtatásával, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi egyhangú döntést hozta: 

4/2017. (III.25.) számú határozat: 

A közgyűlés a gidrán fajta módosított tenyésztési programját egyhangú igen szavazattal 

elfogadja. 

 

 
2. Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről  

 

Gidrán: Mihók Sándor:  Az egyesület az alábbi formában segíti a tenyésztőket: 

- rendezvények szervezése 

- fajtanépszerűsítő események 

- Tanácsadás a tenyésztési elvekben 

- piacteremtési lehetőség – ez a tevékenység elindult, de egymaga a tenyésztői bizottság ezt 

nem tudja megoldani. 

A legtöbb tenyésztő  a költségek minimalizálására törekszik -- nem tudja 
kiállítani, megmutatni a lovát. A tenyésztőknél a gazdasági élénkülés nem 
érezhető. 
 



Az őshonos támogatásnál alapfeltétel a kancaállomány minősítése – ez is minimalizálva van 

már a küllemre és a felvezetve látott mozgásra. 

A párosításban a tenyésztői bizottság szívesen ad tanácsot – jó példa a csákvári tenyészet. 

2016-ban szemlén 5 fiatal mén kapott ménvizsga-beutalót, ebből 3 élt a lehetőséggel. 

A ménvizsga nem hozta a várt eredményt, a mének minősége elmaradt a várakozásoktól.  

 

Sikerült egy ritka származású mént megmenteni a fajta számára, a Gi XXVI-ot (Szikra) .  

A Suttyó sajnos kikerült köztenyésztésbe. 

 

Újra volt gidrán a fiatal lovak VB-jén. Iduna Varga Istvánnal teljesíteni is tudta a pályát. 

A Magyar Ló Kupán jól szerepelt Erdélyi Balázs Gidran Razbeg Szendével és Szotyori-Nagy 

Kristóf Gidran Razbeg Mytoc-kal. 

 

Vörös József Oroszországból visszavásárolta a Gi XIII apaságú Fáraó mént – egy újabb 

reménység, amely 140 cm-en szerepelt díjugratásban. 

A Gidran XXIII-38 Garibaldi Bulgáriában van, őt is vissza lehet hozni. 

 

Kigyűjtjük azokat a kancákat és méneket, amelyek a Gidran IV genetikai anyagától mentesek, 

különben párosítási nehézségeink lesznek. Feltétlenül kellenek ilyen fedezőmének, különben 

túl sok lesz a rokontenyésztés. 

 

Mihók Sándor bejelenti, hogy a következő évi közgyűlésen lemond a tenyésztői bizottsági 

elnökségéről és tagságáról. 

 

Szavazás: egyhangúlag elfogadva. 

 

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

Ha nincs, szavazást rendelek el. Javaslom a gidrán tenyésztői bizottság elnöke 

szakmai beszámolójának elfogadását. 

Kérem, aki egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi döntést hozta, egyhangú szavazással: 
5/2017. (III.25.) számú határozat: 

A közgyűlés elfogadja a gidrán szakmai beszámolót. 
 

Kisbéri: Novotni Péter (melléklet szerint) 

 

 

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: 
6/2017. (III.25.) számú határozat: 

A közgyűlés elfogadja a kisbéri szakmai beszámolót. 

 
 

3. Beszámoló az Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról (Novotni Péter) –ld. melléklet 

 

 

4. A Felügyelő Bizottság beszámolója (Szöllősi Árpád) : 

 

A Felügyelő Bizottság tételesen átnézte az egyesület gazdálkodását. Kéri az ügyvezetőt, hogy 

az utalványozásokat pótolja. Tartalmi kifogás elenyésző volt, 50-100 ezer forintos tétel. 

 

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: 
7/2017. (III.25.) számú határozat: 

A közgyűlés elfogadja a pénzügyi beszámolót és a Felügyelő Bizottság beszámolóját. 
 

 
5. 2017. évi szakmai és pénzügyi terv előterjesztése (Novotni Péter, melléklet szerint) 

 

A szakmai munkában annyi változás történt, hogy 2017 elejétől az MLOSZ adja ki a 

lóútleveleket. Az útlevél ára így 2000,- Ft-tal emelkedett, de ezt az egyesület fizeti.  

Tervezett rendezvények: Hódmezővásárhely, Farmer Expo, Kaposvár, OMÉK. 

A ménvizsga valószínűleg ősszel lesz, és az egyesület rendezésében.  

A ménvizsga pontozására készült egy program. 

A tenyésztői bizottság terve, hogy legyen kancavizsga és csikóchampionátus, megfelelő 

díjazással. Tervezzük a 3-4 éves lovak bemutatását szabad mozgásban, ha lehetséges, akkor 

szabadonugróban is. Ezt a tenyésztők maguk is meg tudják oldani. 

 

Pénzügyi terv: melléklet szerint. 

Új elemek: az egyesület évi 600 ezer forintot ajánl fel az egyesületi tulajdonú lovak 

lovasainak költségtérítésként. 

 

Boda János: a fedeztetési támogatás helyett a pénzt az ígéretes csikók felnevelésére 

használjuk inkább. A minőségi csikókat kell támogatni, amelyek már megszülettek. Ebből az 

összegből meg lehetne csinálni a csikóchampionátust. Képbe kerülnének a jó minőségű 

csikók, és rajtuk keresztül a szüleik.  

Mihók S: támogatja Boda János felvetését. A közgyűlés hatalmazza fel a tenyésztői 

bizottságokat a kidolgozásra. 

NP: csoportosítsuk-e át a forrást már most? 

Janászik Andrea: ne most, a fedeztetési idény közben változtassunk a rendszeren, hanem 

dolgozzuk ki a módszert, és jövőre vezessük be. 

 

Mátyás István szavazásra bocsátja a kérdést. 
8/2017. (III.25.) számú határozat: 

A közgyűlés 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással megszavazza, hogy az eddigi 

fedeztetési támogatási összeget 2018-tól a minőségi csikók támogatására fordítsuk. 

 

Dr. Tőkés Levente: a ménvásárlást csak a későbbiekben támogassuk, ne fiatal méneket 

vegyünk, hanem a saját tulajdonban maradt mének kiképzését támogassuk, és kössünk a 

vásárlásra előszerződést. 

NP: meg fogjuk tárgyalni a javaslatot. 

Németh Imre: Régen voltak évjáratonként tenyészszemlék. A választott csikókat a 

legnehezebb elbírálni, és championátus rendszere sem egyszerű, mert egy helyre kell 

szállítani sok csikót. Erre nem vagyunk felkészülve. 

NP: Ősszel a ménvizsgával együtt lenne a csikóbírálat, éppen a választási csikóknak. 

A többi évjárat is nehezen bírálható. 

 

 

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,: 
 

9/2017. (III.25.) számú határozat: 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a 2017. évi szakmai és pénzügyi tervet. 

 

6. Egyebek: 

 

Erdei Áron: bemutatja az általa kidolgozott ménvizsga- és tenyészszemle-értékelő 

programot. 

NP: Cél, hogy a szemléken azonnal beírjuk az eredményeket egy számítógépbe, és nyomtatva 

tudjuk kiosztani a bírálati lapokat. 

 

Janászik Andrea beszámol a támogatásokról: őshonos kancatámogatás, Állattenyésztési 

Alap, méntámogatás, amely az idén jár le, és tervezik az új 5 éves ciklusra a kiírását – a 

feltételrendszer, mint minden egyéb támogatási információ, a honlapon jelenik majd meg. 

 

Tóth Johanna: a támogatási igény fedezőménre is beadható, vagy csak csikóra? 

 

Janászik Andrea: fedezőménekre a méntartási támogatást lehet igényelni. 

 

Novotni Péter és Mátyás István díjazza az eredményes sportlovak tenyésztőit, valamint az 

arany- ezüst- és bronzkoszorús tenyésztőket. 

 

Mátyás István tájékoztatja a tagságot, hogy a ménjelöltek és fedezőmének bemutatása azonnal 

kezdődik a fedeles lovardában, majd 12.15-kor bezárja a közgyűlést, és mindenkinek 

eredményes tenyésztői munkát kíván. 

 

A bemutatott ménjelöltek:  Gidran XXX Mór 

    Danestar xx 
Fedezőmének:  Foreign Affairs  xx 

  Istafan IQ II 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Tóth Dorottya 

   jkv-vezető 

 

 

 

 

 

Kakas Antal           Némedi István 

      hitelesítő     hitelesítő 


