
Jegyzőkönyv 
 
Készült a Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület 2018.év március 10. napjának 

7.00 órájára összehívott rendes közgyűlés határozatképtelensége miatt tartott megismételt 

közgyűlésén. 
Helyszín: Sóskúti Lovasközpont 

Időpont: 2018. március 10. szombat, 10.00 óra 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 65 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 Kopócs Tamás 

 

1/2018. (III.10.) sz. határozat: a Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag megszavazza. Jegyzőkönyv-

vezető: Szász Henrietta, hitelesítők: Kakas Antal és Kopócs Tamás.  

 

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: 

2/2018. (III.10.) számú határozat: 

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

 

Napirend: 

1./ Beszámoló az Egyesület 2017. évi tevékenységéről 
 2./ Beszámoló az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról 
 3./ A Felügyelő Bizottság beszámolója 
 4./ A 2018. évi szakmai terv és költségvetés megvitatása és elfogadása 

5./ Egyebek 
6./ Fedezőmének és ménjelöltek bemutatása 

 

1. Szakmai beszámolók: 

Dr. Pataki Balázs beszámolója a kisbéri tenyésztői bizottság 2017. évi munkájáról: 

mellékletben. 

 

Dr. Mihók Sándor beszámolója a gidrán tenyésztői bizottság munkájáról: 

Megjelent a ménfüzetben a beszámoló, inkább elvekről fogok beszélni. 

A tenyésztők ne lovakban, hanem fajtában gondolkodjanak. Nem a vezetőség tudja 

előrevinni a fajtát, hanem a tenyésztők együttesen. 

Ne egymásnak tenyésszünk, hanem kifelé.  

Az ugróképesség öröklődése nagyon kicsi. Ha megszületik egy jó méncsikó, meg kell 

oldani a felnevelését. 

A lovakat meg kell tudni mutatni, nemcsak a tenyészszemléken, hanem egyéb 

bemutatókon és lehetőleg a sportban is.  

Ami szaporodik, az legyen a legjobb 30%. 

 

A támogatásoknál figyelni kell rá, hogy minden rendben legyen: fajtabejegyzés, tartási 

hely-bejelentés, megfelelő azonosítók legyenek beírva. 

 



A gidrán fajta tenyésztői új egyesületet akarnak alapítani. A folyamat decemberben 

elindult, de problémák miatt megállt. 

Végül nem lesz még kiválás. Az MVH hónapokig nem válaszolt arra, hogy mi a 

teendő feléjük. A szándék változatlan. 

Ősszel az EU-nak egységes, kötelező állattenyésztési rendelete lesz. Ez előírja a 

teljesítményvizsgálati eredmények feltüntetését a származási okmányokon. A 

teljesítményvizsgálati szabályzat mégis a tenyésztési program rész kell legyen. 

 

Megkérem Pap Istvánt, hogy ha van kiegészítése, akkor mondja el. 

 

Pap István: A mezőhegyesi gazdaság 220 évig állami tulajdonban volt, majd 2004-től 

2016-ig magántulajdonban. 2016-tól újra állami tulajdon, törvény szerint. A gidrán-

tenyésztőknek jó lehetőség, hogy az egyesületük egy állami céggel a háttérben tud 

működni – erre jó példa a nóniusz fajta. 

 
2./ Beszámoló az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról 

 

Novotni Péter beszámol az Egyesület 2017. évi gazdálkodásáról – részletek a kiadott 

költségvetésben, a honlapon is megtalálható. 

Szöllősi Árpád: a pénzügyi egyezőség kimutatását is szeretnénk látni. 

Novotni Péter kivetíti a pénzügyi egyezőség táblázatát és kiemeli, hogy pozitívan 

zártuk az évet. 

 
3./ A Felügyelő Bizottság beszámolója 

 

Szöllősi Árpád: 2015-ben a felügyelő bizottság már mondta, hogy nem megfelelő a 

támogatási szisztéma, nagyon jó, hogy ebben most lépés történt. 

Átnéztük a bizonylatokat, a gazdálkodás rendben van, javaslom a költségvetés 

elfogadását. 

 A ménvizsga költségeit is megvizsgáltuk, és a magyar félvér egyesülettel való 

elszámolás korrekt módon történt: az egy ménre eső költséget a Magyar Félvér egyesület 

kifizette. 

Javaslom, hogy a Közgyűlés fogadja el a pénzügyi beszámolót. 

Hozzászólások:  

Dobi Dezső: a tenyésztés kipróbálás nélkül nagyon kevés. Hogyan lehetne ösztönözni a 

tenyésztőket a kipróbálásra? 

Kun Lajos: Van egy véleménykülönbség az én álláspontom és a tenyésztői bizottság 

álláspontja között abban a tekintetben, hogy a legjobb kancákat kell fedeztetni. Az őshonos 

pályázat kiírása szerint minden kancától kell egy csikót elletni az 5 év alatt. 

Azt kellett volna beletenni a pályázatba, hogy legyen 25 csikó, de kancacsaládonként a 

legjobb kancáktól. Mi Tiszafüreden eladható lovakat akarunk tenyészteni. Emiatt 11 ló 

támogatási igényét visszavonjuk. 

Soha nem kaptam a tenyésztői bizottsági ülésekre meghívót, pedig ha 10 ember leül 

beszélgetni, akkor a gidrán állomány 80%-a képviselve van. 

Az utóbbi 15 évben nem nevelődött fel olyan méncsikó, amivel büszkélkedni lehetne. Senki 

nem áll ki a tenyésztőkért, hogy ne kelljen 2 évig várni a támogatásokra. 

Egyesületet azért szoktak alakítani, mert az emberek úgy gondolják, hogy amit egyedül nem 

tudnak megtenni, azt közösen majd sikerülni fog. Sajnos a közös munka hiányzik. 

A Rovennel kapcsolatos előadásokból hiányzott, hogy milyen anyából lettek ezek a jó csikók.  

 



Mátyás István: Ha több hozzászólás nincs, a 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolót 

szavazásra bocsátom. Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja a beszámolókat. 

 
3/2018. (III.10.) számú határozat: 

 A 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolót a Közgyűlés 64 szavazattal és 1 

ellenszavazattal elfogadja. 

 
./ A 2018. évi szakmai terv és költségvetés megvitatása és elfogadása 

 

Novotni Péter: a fajtáink military szakágban tudnak a legjobban bizonyítani. Ehhez fog 

idomulni a ménvizsga is. 

KIkemelt rendezvény idén is Hódmezővásárhely, ez főleg a gidrán fajta rednezvénye. 

Két szakmai rendezvényt tervezünk: elővezetés és bírálat, valamint szabadonugratás 

gyakorlása. 

Mindig próbálkozunk támogatási formákat kialakítani, hogy a tagságot segítsük a megfelelő 

irányt megtalálni. 

Sajnos a fedeztetett kancaállománynak kb. 30%-a jelenik csak meg bélyegzett csikók 

formájában. 

A sportirányú támogatás ösztönzése minden évben előkerül. Évek óta van egy sikerorientált 

támogatási formánk, ami 2,5 millió Ft, az egész költségvetésünk 10%-a. Ez már nem filléres 

támogatás. 

Az egyesület alapvető célja a génmegőrzés. Fajtává attól válik a fajta, ha azonos genetikai 

alapokon nyugszik. Ezért az értékes ménvonalak használatát is támogatjuk. Először 3 ménnel 

indítjuk a programot, és csak az értékes kancák fedeztetését támogatjuk. 

Felmerült az az igény, hogy megyei azonosítóval rendelkező lovakat hogyan veszünk be. A 

tenyésztői bizottság azt javasolja, hogy 20 ezer forintos belépési díjjal csatlakozhassanak ezek 

a lovak. 

Egyre elterjedtebb a chipes jelölés. Egyelőre nem lesz kötelező, de ajánljuk a transzponderes 

jelölést is a bélyegzés mellett. 

 

A pénzügyi terv mellékletben. 

 

Hozzászólások:  

. 

. 

Tőkés Levente: Olyan méneket támogassunk, amelyekhez hozzá lehet férni. 

Novotni Péter: Éppen azokat az általunk jónak ítélt méneket akarjuk támogatni, amelyeknek 

többet kellene fedezni.  

Csépe Bernadett: Kérem felülvizsgálni, hogy az Istafan IQ II mént is be lehetne-e tenni a 

támogatott mének közé. 

Nyírő László: A szemléken és ménvizsgákon mindig probléma, hogy a lovak nincsenek jól 

felkészítve. Ha olyan igény van, hogy valaki ki akarja próbálni a lovait, nála van rá lehetőség, 

lehet baráti találkozókat rendezni, nem kell fizetni a Lovas Szövetség nevezési díjait. 

Legyenek egyesületi felkészítő próbák, amik nem versenyek. 

Fekete Tamás: a tenyésztői klubnak továbbra is célja az ismeretterjesztés 

Szöllősi Árpád: sok munkát fektetünk a klubba, és megdöbbentett, hogy volt egy sikeres 

rendezvény, a következőre pedig nem jelentkezett senki. 

Többen jelzik, hogy nem kaptak értesítést. 

 



Mátyás István: Ha nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom a 2018. évi szakmai és 

pénzügyi tervet. 

 
4/2018. (III.10.) számú határozat: 

A Közgyűlés 64 szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja a 2018. évi szakmai és pénzügyi 

tervet. 

 

5. Egyebek: 

 

Novotni Péter: régebbi rendezvényen kiállított, bekeretezett fényképeket a terem hátsó 

feléből el lehet vinni. 

 

Díjazások: 

Lazareszku János, Maxim Adonisz 

Kun Lajos, Gidran Razbeg Mytoc 

Ferencz Gábor, Szikrázó Szandi 

Marócpusztai Ménes, Gidran XXVIII-4 Iduna 

Lóska János, Cenzor Szittya és Cenzor Zéta 

 

Mátyás István 13.44-kor bezárja a közgyűlést 

 

Bemutatott fedezőmének: 

Déva Démosz 

Déva Demokrész 

Roven Rivális 

 

Engedélykérelem: Münchhausen báró xx (nem kapott engedélyt) 

 

Kmf. 

 

 

 

            

           Szász Henrietta 

         jegyzőkönyv-vezető 

 

 

 

Hitelesítők: 

 

 

 

 

 

Kakas Antal     Kopócs Tamás 

 


