
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: Budapest, Nemzeti Lovarda 

Időpont: 2019. március 10. szombat, 9.00 óra 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint, 55 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 Varga István 

 

1/2019. (III.10.) sz. határozat: a Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag megszavazza. Jegyzőkönyv-

vezető: Szász Henrietta, hitelesítők: Kakas Antal és Varga 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: 

2/2019. (III.10.) számú határozat: 

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

 

Napirend: 

1./ Beszámoló az Egyesület 2018. évi szakmai tevékenységéről 
 2./ Beszámoló az Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról 
 3./ A Felügyelő Bizottság beszámolója 
 4./ Tájékoztatás a gidrántenyésztők önálló egyesületének 

megalakulásáról, döntés a fajtafenntartói jog átadásáról 
 5./ A 2019. évi szakmai terv és költségvetés megvitatása és elfogadása 

6./ Egyebek 
 

 

1./ Beszámoló az Egyesület 2018. évi szakmai tevékenységéről 
 

Dr. Pataki Balázs szakmai beszámolója mellékletben. 

Kiegészítés: az új ménvizsga-szabályzat bevált, kisebb korrekciók még szükségesek. Jobb a 

tenyésztőknek és a fajta célkitűzéseit is jobban szolgálja. 

A bírálók látásmódját továbbra is egyeztetni kell. 

Az előzetes beutalás rendszere hiányzik. A ménvizsga nyilvános, sok külső érdeklődő is részt vesz 

rajta -- nagyon rossz reklám, ha a felkészítetlen, rossz küllemű lovakat mutatják be mindjárt a 

rendezvény elején. Sokan nem is tudják, hogy ezek a lovak végül nem kerülnek ménvizsgára. 

A sóskúti helyszín jó volt, de az ellátás nagyon drága, jobb lenne saját főzéssel megoldani. 

 

Idén az egyesület a 30. jubileumát ünnepli, és úgy kell megrendezni az ünnepséget, hogy ne 

maradjunk le a többi egyesület, akár a nagyobb fizetőképes tagsággal rendelkező MSLT mögött. 

 

Dr. Mihók Sándor: gidrán szakmai beszámoló szintén mellékletben. Kiegészítés: A jelenlegi 

tenyésztői bizottság fontos feladata volt az új egyesület szabályzatainak elkészítése. Nem volt 

probléma a két fajta tenyésztői között, a kiválásnak csak szakmai indokai vannak. 

Az új teljesítményvizsgálati rend összhangban van a 2006-os EU-s rendelettel, ami szerint ha egy mén 

egyszer tenyésztési engedélyt kapott, azt visszavonni már nem lehet. 



Az októberi ménvizsga sikeresnek mondható, még ha nem is mindenki volt megelégedve vele. 

A gidránok mind korábban szerzett beutalóval érkeztek. 

Igyekszünk fenntartani az egyensúlyt a vonalak között, bár 2018-ban B vonalú mén nem vizsgázott. 

A jelenlegi 300 ló genetikai szerkezete a korábbi 70 ló genetikai szerkezetét tükrözi. Muszáj mindent 

megtenni a rokontenyésztés elkerüléséért. A fajta hemzseg a Gidran IV vérvonalától – ennek 

kiegyensúlyozása a következő időszak kihívása. 

A tenyésztői bizottság indokolatlannak tartja a túl sok nemesítő vonalú mén jelenlétét. Kérjük a 

tenyésztőket, hogy részesítsék előnyben a gidrán genealógai vonalú méneket. 

Nagy gondot jelent a mének vizsgáztatása, különösen a felkészítés költségei. 

 

2./ Beszámoló az Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról 
 

Mellékletben. 

A bevétel növekedésének indoka a kancalétszám növekedése és a Farmer Expon kapott költségtérítés. 

A kiadásoknál a postaköltség növekedését a többféle naptár küldése okozta, jövőre csak egyfélét és 

kisebbet csinálunk. 

A tervezett 2,5 millió helyett 5,5 eredménnyel zárult az év. 

 

 

3./ A Felügyelő Bizottság beszámolója 
 

Határozatok: 

1. Elmúlt évi költségvetés: megköszönik a fegyelmezett költségvetési munkát, miközben 

szakmai szempontok is érvényesültek. A költségvetést elfogadásra javasolják. 

2. A sporttámogatások kiosztására korábban határozatok születtek. A FB véleménye, hogy a 

kiíráson kívül megszavazott plusz támogatásoktól tartózkodjunk, mert akkor a rendszer már 

nem az eredeti célt szolgálja. 

3. A fajta minőségének javítása érdekében javaslat a pénzügyi átcsoportosításra: a kiemelt mének 

és vonalmegőrzés mellé : a tenyésztői bizottság és a tenyésztők működjenek együtt, és aki 

ebben partner, azt támogassuk. 

4. 2019. évi költségvetés: nehéz év következik a szétválás miatt. A 2019. évi költségvetést is 

elfogadásra javasoljuk. 

 

Hozzászólás nincs. 

 

Mátyás István: Ha hozzászólás nincs, a 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolót szavazásra 

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

 
3/2019. (III.10.) számú határozat: 

 A 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolót a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja. 
 

5./ A 2019. évi szakmai terv és költségvetés megvitatása és elfogadása 
 

Szakmai terv:  

Legfontosabb az új gidrán egyesület megalakulása. 

Nem lesz egy adott határnap – a kiválás folyamatos. 

A jogfolytonosság fenntartása: amikor kész az új egyesület, a jelenlegi közgyűlési határozattal az új 

egyesület javára lemondunk a fajtafenntartói jogról, ugyanakkor az új egyesület megkérvényezi. 

Minden tag saját döntése, hogy csak az egyik vagy mindkét egyesületben tag lesz-e. A törzskönyvezés 

folyamatos marad. 

Számos tenyésztőnek két fajtája is van, a lovakat az az egyesület fogja nyilvántartásba venni, amelyik 

az illető fajta fajtafenntartói jogával rendelkezik. 

Közgyűlési határozat szükséges a pénzeszközök és kötelezettségek átadására is.  A munka 

elkezdésének anyagi fedezetéhez a régi egyesület bizonyos tőkehányad kancaarányos részét is átadja 



az új egyesületnek. Adománylevél keretében adómentesen átadható a pénzeszköz, ha kikötjük, hogy 

ez csak az eredeti célra fordítható. 

A 2 fedezőmén tulajdonjoga marad, de az új egyesületnek átadjuk őket kezelésre az ősszes hasznukkal 

és kötelezettségükkel együtt. 

A régi egyesület nevét is meg kell változtatni és kisseb változtatások  is szükségesek lesznek az 

alapszabályban. Ez a jövő évi közgyűlés témája lesz, amikor tisztújítás is esedékes. 

Határozat: 

A fajtafenntartói jogról a jelenlegi egyesület az új egyesület jogáról lemond, és azt az AM 

határozatával átadja. 

 

Mátyás István: Szavazásra bocsátom a gidrán fajtafenntartói jogról való lemondást a Gidrán 

Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete javára. 

 
4/2019. (III.10.) számú határozat: A Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület a 

Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete javára lemond a gidrán fajtát illető 

fajtafenntartói jogáról. Egyben kéri az Agrárminisztériumot, hogy a Gidrán Lótenyésztők 

Magyarországi Egyesületét ismerje el a gidrán fajta fenntartójaként. 

 

A fenti határozatot a tagság egyhangúlag elfogadta. 

 

4/2019. (III.10.) számú határozat: a meglévő pénzkészlet kancaarányos részét az új egyesületnek 

a szakmai feladatok ellátása céljából adománylevéllel átengedjük. 

A határozatot a tagság egyhangúlag elfogadta. 

 

Kisbéri szakmai terv: 

A tenyésztői klubnak már volt két rendezvénye. 

A közgyűlés egy időpontban és helyszínen van az MSLT ménvizsgájával, így utána meg lehet nézni az 

MSLT rendezvényét is. 

Május: Debrecenben lesz egy 2 napos rendezvény – szemle több fajtának, közben bírói képzés és 

továbbképzés (új és régi bíróknak). Bemutató a szabályos lóelőkészítésről és felvezetésről. 

Június: Fábiánháza, a szokásosnál nagyobb szemle. A 29 éves Rovennek egy helyen van 25-30 

ivadéka különböző évjáratokból. Egy részüket szabadonugróban is meg tudjuk nézni, ezért ez most 

különleges szakmai program lesz.  

Július: Agostyán szemle 

Augusztus: Farmer Expo 

Szeptember vége: ménvizssga – a helyszín még nem biztos, lehet Sóskút, Kiskunhalas vagy más. 

Kaposvár – nem tudjuk, hogy szímítanak-e az egyesületekre a rendezők. 

OMÉK – lovak nem lesznek. Szóróanyaggal lehet megjelenni. 

A honlap megújul, könnyebben kezelhető, sok információt tartalmazó lesz. 

A legnagyobb rendezvény a 30 éves jubileumi rendezvény lesz, a gidrán fajtával együtt. A ménvizsga 

időpontjára tervezzük. Program: 

- Ménvizsga kisbéri-félvér méneknek 

- Eladó lovak bemutatása 

- Jelenlegi legjobb mének bemutatása meghívásos alapon 

- Legjobb sportlovak nyereg alatti bemutatója 

- Legjobb kancák bemutatása (etalon a tenyésztőknek) 

- Csikóchampionátus 

- Eredményes fogatok bemutatása 

Naptár: Asztali naptár lesz, mert mások nem készítenek ilyet, és kisebb a postaköltsége. 

 

A tagok részéről érkezett felvetések: 

- A hunter ló mint fogalom előkerült – a mi fajtánknak ez jelenthetne piaci lehetőséget – ez egy 

nagyon jól képzett hobbiló, amit kevésbé képzett lovasokkal versenyeztetnek. 



- Egy csehországi lovasközpontban 130 eFt-ért egész évben reklámozzák a fajták, ha élünk a 

lehetőséggel. 

- Igény érkezett, hogy az legyünk sportegyesület is – esetleg elég a sportszövetségnél 

bejelentkezni, ennek utána fogunk nézni. 

 

Hozzászólások: 

Szöllősi Árpád: Valószínűleg csak be kell lépni a Szövetségbe, és akkor bárki versenyezhet a 

nevünkön. 

Nyírő László: Ez nagyon jó ötlet, és akkor szavazati jogunk is lesz a szövetségben. 

Gergely Bálint: van-e olyan terv, hogy felállítunk egy egyesületi ménparkot? A kistenyésztők ne 

legyenek csak a magánménekre rászorulva. 

 

5/2019. (III.10.) számú határozat: a Kisbéri és Gidrán Egyesület lépjen be a Magyar Lovas 

Szövetségbe, és működjön sportegyesületként is. 

A határozatot a tagság egyhangúlag elfogadta. 

Mihók Sándor: legyen benne a névben is, hogy sportegyesület 

 

Novotni Péter: jó az ötlet, hogy legyen saját ménparkunk, mert már nagyon kevés az állami mén. A 

magánmének fölött az egyesület nem diszponál. 

Jelenleg van 2 gidrán és 3 kisbéri ménünk. Szerettük volna ezt a ménparkot néhány egyeddel tovább 

növelni, pl. venni Roven után méncsikót. Ha nem veszünk, akkor a magántenyésztők bármikor 

eladhatják a méneket. 

A teny.bizottság véleménye az volt, hogy nincs több ménre szükség, de a fő döntéshozó szerv a 

közgyűlés. 

Néhány jó minőségű mént érdemes lehet megvenni. 

Nyírő László: hatalmas mennyiségű magánmén van. Nem azért tartjuk, hogy eladjuk őket. A hobbiló-

tenyésztők megtalálják a szükséges méneket. 

Ha valamelyik régióban nincs mén, ott támogathatja az egyesület a mén kihelyezését. Az állami vagy 

esgyesületi mént is gondozni kell valakinek. Ha igény van rá, akkor mozdítani lehet a magánméneket 

is. 

Varga István: A 21. századi Magyarországon akár a termékenyítő anyaggal való ellátás, akár a lovak 

szállítása könnyebben megoldható, mint korábban. 

A honlapot úja kell-e majd fejleszteni, ha kiválik a gidrán? 

Novotni Péter: nem kell, bármikor bármit tudunk rajta változtatni. 

Pataki Balázs: a ménvásárlásról tüzetes vitát folytatott a tenyésztői bizottság, és a vélemény az volt, 

hogy csak azért nem kell venni mént, hogy legyen. 

Ha olyan mént talál az egyesület, amit érdemes megvenni, akkor egyedileg újra kell tárgyalni a 

kérdést. 

Szöllősi Árpád: A jó mént akkor kell megvenni, amikor eladóvá válik. Később már kár sopánkodni – 

mindig az adott helyzetben kell a tenyésztői bizottságnak dönteni. Ha van egy nagyon jó mén, amit a 

gazdája el akar adni, akkor azt az egyesületnek meg kell venni. Nem tudunk előre menni, ha nem 

áldozunk egy-két jobb ménre. 

Boda János: Az egyesület megvette a Rovent vagy a Forrást, de az utánuk született évjáratok 

gazdátlanok. A jó csikók nem kerülnek a szemünk elé. A jó lovak elindulnak külföldre, így hiába 

vettünk nagy értékű mént. Ha veszünk mént, annak az évjárataira oda kell figyelni. Kerüljenek hozzá 

jó kancák – ez nem csak a vezetőség érdeke, hanem a tagságé is. Induljunk el végre egy irányba. 

Hiába csinál a vezetőség ménvonalmentő programot, ha a tagság ebben nem partner. A parlagon 

heverő jó kancákkal lehetne megmenteni a ménvonalakat. 

Tőkés Levente: a ménvásárlással könnyű lukra futni -- csak olyan ménért szabad pénzt adni, amitől 

jót lehet várni. 

Szétválás: a normatív támogatás a legnagyobb bevétel – a 2019. évi támogatás melyik egyesület hívja 

le? 

Mátyás István: a gidránra vonatkozó támogatást a gidrán egyesület hívja le. 



Dobi Dezső: Boda János hozzászólásához: ahhoz, hogy a kisbéri félvérnek emelkedjen az ázsiója, ne 

hagyjuk, hogy folyamatosan a lewitzi selejt győzze le a magyar lovakat. A tenyésztésnek csak akkor 

lenne értelme, ha ki tudnánk próbálni a lovakat. 

Az őshonos támogatásbanban is csak 1 csikót kell produkálni a kancának 5 év alatt – ennek ezen a 

módon semmi értelme sincs. 

Fekete Tamás: Csak kipróbált, jó mént szabad vásárolni. Azt pedig időben meg kell venni. 

A tenyésztői klub rendezvényein nagyon kevesen vesznek részt, úgy látszik, kevesen igénylik a tudást. 

A rendezvények segítik a tenyésztés megértését, ehhez próbál a klub útmutatásokat adni. 

Ősszel szervezünk egy programot a trakehneni körungra. 

Tegyük fel a honlapra, májusig kell jelentkezni. 

Kérem a tenyésztőket, hogy jöjjenek el és hallgassák meg a kiváló előadókat. Biztosan tudunk 

segíteni, hogy ne otthon dőljön el a tenyésztés. 

Nyírő László: az elején kaptunk emailt róla. Nem mindig ülünk a számítógép előtt, de az emaileket 

megnézzük. Most nem kaptunk emailt. 

Én régóta kisbérit tenyésztek: korábban 162 cm volt a minimum marmagasság, most teljesítmény 

nélküli macskáink vannak. 160 centi alatti lovakat tenyésztünk kis ménekkel. Jó szervezeti szilárdságú 

lovakat kell tenyészteni, és ki kell próbálni őket. Sok szemlén ott voltam, sok használhatatlan lovat 

láttam, mént és kancát is. Jó ára van a vágólónak (800 Ft/kg, ha jó kondícióban van). Ha minőségi 

lovat akarunk, akkor be kell bizonyítanunk, hogy jó, különben csak vágóárat kapunk érte. 

Fekete Tamás: Az egyesület MI vagyunk, te meg én. Nem el kell mondani a többieknek, hogy mi 

legyen, hanem úgy kell dolgozni. 

Novotni Péter: pontosan a szervezeti szilárdság vizsgálata miatt módosult a ménvizsga. Mén- és 

kancavizsgaként van meghirdetve, de kancák szinte soha nem jönnek el. A lehetőség megvan.  

Mindenkinek magának kell elhozni a lovát. 

Varga István (Keszeg): Régen a kisbériek 130-140-en versenyeztek. 6 éve van Makkos Vilmos 

emlékverseny, 3-szor nyert gidrán, a többit sportlovak. Hol vannak a kisbériek? 

Vörös József: Mint bármely más lófajtának, a kisbérinek is más hasznosítása is van, nemcsak a 

verseny. Ha lenne olyan, amit hobbilónak lehet használni, azt is jól el lehetne adni. Ki kell képezni a 

lovakat. Nem lehet találni képzett lovakat. Kell 2-3 ló a versenyben, ami reklámozza a fajtát, és akkor 

a többit el lehet adni. Nem foglalkozunk a lovainkkal, mindenki csak a következő fedeztetésen 

gondolkodik.  

Kakas Antal: én is voltam abban a helyzetben, hogy nyersen, kis pénzért kellett eladnom a lovaimat. 

Nem volt ember és nem volt elég pénz hozzá. Mára már volt a Fiatal Lovak military VB-jén is lovam. 

Nézzük meg, hogy állunk lovasokkal, és ebben próbáljunk lépni, anyagi feltételeket teremteni, ami 

húzza előre a fajtát. 

Varga Szilvia: 9 lóval működtetünk egy lovasiskolát. Van egy kisbéri kancánk, ami remek 

idegrendszerrel rendelkezik. Az iskolásokat szeretném megismertetni a hagyományos fajtákkal. Egy 

éve nem is gondoltam volna, hogy egyszer ide szeretnék jönni, de szerintem lehetne egy ilyen célja is 

tenyésztésnek. 

Rébék-Nagy Katalin: egyetértek, hogy teljesítmény kell a lovaknak, a kancáknak is, és az ivadékokat 

is nézném. 

Jó, hogy versenyeztetjük a lovakat, de amíg nincs olyan ember, aki fel tudja készíteni, akkor hiába van 

1.60-as lovam, ha nincs hozzá lovas és edző. 

Ha az egyesület SE lesz, akkor lehetne meghívni szakedzőket és kurzusokat tartani. Ne csak bírói, 

hanem lovasképzés is legyen.  

Szöllősi Árpád: Az utolsó klubrendezvényen Sallai Sándor volt az előadó. A trakehneni szövetségben 

megmaradt a tradíció, és a lótenyésztő családok tudnak lovagolni. Nálunk a családok újonnan kerültek 

a lovak közé. Lehetne évente 1-2 hetes edzőtábor a tagok gyerekeinek. Csak hosszú távon lehet 

gondolkodni. 

Nyírő László: az én életem a ló hátán folyik. A kiképzett lovat 3-5 millióért el tudom adni. Ha 

elmegyünk egy Szövetségen kívüli versenyre, akkor kizárnak a szövetségből. Ha SE leszünk, 

csinálhatunk egyesületen belüli edzéseket, és 80 centi fölött is próbálhatjuk a lovakat. 

Lazareszku János: Zala megyében csak 2 verseny van. A jó spermáért 100-500 ezer forintot kérnek.  

Mátyás István: a kisbériben ilyen magas árak nincsenek. 



Takácsné Marika: az idős emberek lelkesedését kellene átadni a fiataloknak. Az én férjem idős 

korában is több 10 kilométert szokott lovagolni. Ha valaki tudja, hogy ki vitte el Halason a Póker díját, 

az kérem szóljon! 

Mátyás István: A cseh tenyésztő Lóska Jánostól vitte az állományát, jól lovagolnak. 

Széll Péter: Mekkora hirdetés lesz? 

Mátyás István: nem tudjuk pontosan, ezt még megtárgyaljuk. 

A csehországi reklám kérdését szavazásra bocsátom. Kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért vele, 

hogy a vezetőség tárgyalásokat folytasson, és eredményes tárgyalások esetén vásároljuk meg a 

reklámlehetőséget.  

6/2019. (III.10.) számú határozat: a vezetőség folytasson tárgyalásokat, és eredményes 

tárgyalások esetén vásároljuk meg a reklámlehetőséget 130 ezer forint értékben.  

 

A határozatot a tagság 14 igen, 4 nem szavazattal és 8 tartózkodással elfogadta. 

 

Pénzügyi terv 

 

Mellékletben 

A végeredmény negatív lesz az új egyesületnek átadott 3 millió Ft miatt. 

 

7/2019. (III.10.) számú határozat: a 2019. évi szakmai és pénzügyi tervet a tagság egyhangúlag 

elfogadta. 

 

 

A díjazások után Mátyás István levezető elnök 11.30-kor bezárja a közgyűlést. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

Szász Henrietta 

jegyzőkönyv-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakas Antal      Varga István 

   hitelesítő        hitelesítő 

 

 


