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Az alábbi tanul-
mány a Széchenyi 
István Egyetem 

Mosonmagyaró-
vári Karán készült 

szakdolgozat* 
alapján íródott. A 
szerzők munkájá-
nak célja, – hogy 
a tenyésztőket és 
a versenyzőket, 

illetve a tisztánlá-
tást segítendő – az 
elmúlt évek során 
díjugrató verse-

nyeken részt vett, 
kisbéri fajtájú lovak 
által elért eredmé-
nyeket és adatokat 
rendszerezzék, kü-
lönböző szempon-
tok szerint feldol-

gozzák, elemezzék. 

öbb évtized szakszerű 
és gondos tenyésztői 
munkájával hozták létre 

állami méneseinkben (Mezőhe-
gyesen, Bábolnán és Kisbéren) 

hagyományos magyar lófajtá-
inkat, amelyek mára páratlan 
kulturális örökségünkké váltak. 
A történelmi múlt, a különle-
ges genetikai háttér és az egye-
di származás mellett azonban 
nem hagyható figyelmen kívül 
a – napjainkban praktikusan 
sportban mutatott – teljesítmé-
nyük sem; máskülönben ideha-
za is egyre inkább mellőzöttek 
lesznek. Tény, hogy a hazai díj-
ugrató versenyeken a nyugati 
származású lovak előretörésével 
párhuzamosan a hagyományos 
magyar lófajtáinkat képviselő 
egyedek háttérbe szorulnak. 
Mindeközben – a Lovasélet ha-
sábjain is – élénk vita folyik a 
magyar ló értékeiről, használ-
hatóságáról, alkalmasságáról; 
lehetséges jövőjéről. 

Munkánk során több szem-
pont alapján vizsgáltuk a kisbéri 

lófajta díjugratásban betöltött 
szerepét 2013-ban, 2014-ben és 
2015-ben, megyei és országos 
versenyeken. Arra a kérdésre ke-
restük a választ, hogy a lovasok 
között legnépszerűbb díjugrató 
szakágban a – hagyományos faj-
táink közül legtöbb törzsköny-
vi ellenőrzés alatt álló egyedet 
számláló – kisbéri ló ténylege-
sen milyen konkrét eredmé-
nyeket tud felmutatni. Mindez 
segítheti a tenyésztőket, de a 
versenyzők számára is objektív 
képet adhat a fajta egyedeinek 
teljesítményéről. 

Mennyi és hol?

A Magyar Lovassport Szövetség 
2013-ban összesen 4880 lovat, 
2791 versenyzőt és 324 edzőt re-
gisztrált. Az adatok a díjugrató 
szakág egyértelmű dominanci-

áját mutatják a többi szakággal 
szemben, ugyanis a versenyzők 
56 százaléka (1555 fő), míg a lo-
vak 58 százaléka (2820 egyed) 
volt érdekelt ebben a szakág-
ban. Ugyanez az arány az edzők 
esetében 65 százalék (210 fő). A 
regisztrált lovak származását 
tekintve 2013-ban 28 százalék 
volt az import részaránya, majd 
26 százalék a magyar sportlóé és 
ugyanennyi az ún. köztenyész-
tésből való. A hagyományos 
magyar fajták részvételi aránya 
mindössze 12 százalék, ezen be-
lül pedig meghatározó a kisbéri. 
A vizsgált három évben a hazai 
díjugrató versenyeken részt vett 
lovak átlagosan 5 százaléka (4,5-
5,3), azaz évenként mintegy 140 
fajtatiszta, regisztrált kisbéri ló. 
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A kisbéri fajta szerepe
a díjugratásban
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Viszonyításként: 2015-ös adatok 
alapján a kisbériló-állomány ha-
zánkban mintegy 800 nyilván-
tartott kancából állt, a fajtában 
81 mén rendelkezett fedeztetési 
engedéllyel, és 135 bélyegzett 
kisbéri csikó született. Vissza-
térve a kisbéri lovak 5 százalé-
kos átlagos részvételi arányá-
hoz, ebben természetesen nem 
szerepelnek azok az egyedek, 
melyek – akár anyai, akár apai 
– származásuk vonatkozásában 
kisbéri hátterűek, de valamely 
oknál fogva más fajtában kerül-
tek törzskönyvezésre. Az ilyen 
szempontok szerint kibővített 
listák összeállítása napjainkra 
sajnos egyre nagyobb nehézsé-
gekbe ütközik, bár kétségkívül 
árnyaltabb képet kaphatnánk az 
egyes fajták, illetve genotípusok 
tényleges szerepéről. 

A lovak egyesületének be-
jelentett székhelyét alapul véve 
megvizsgáltuk a díjugratásban 
versenyző kisbéri lovak megyén-
kénti eloszlását. Néhány esetben 
előfordult, hogy lónak és lovasá-
nak eltért a regisztrált egyesü-
lete. Az adatokat rendszerezve 
követhető volt, hogy a lovak/
lovasok általában maximum 100 
km-es távolságon belül mozog-
nak, amikor versenyhelyszínt vá-
lasztanak. Nagyobb távolságbeli 
eltérést csak egyetlen lónál, Kür-
tös Kabala esetében találtunk, 
mert a regisztrált egyesületének 
székhelye Hajdú-Bihar megyé-

ben volt, miközben többnyire 
Vas megyei versenyeken vett 
részt. Összességében megálla-

píthatjuk, hogy mindhárom év-
ben Pest megyében versenyzett 
a legtöbb kisbéri ló, majd Vas, 
Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Veszprém és Fej-
ér megyék következtek, ahogyan 
ezt az 1. táblázat szemlélteti.

Ranglista- 
eRedMények
A minősítőpontok alapján el-
készített listákat elemezve arra 
a megállapításra jutottunk, 
hogy a listán résztvevő lovak 
legnagyobb része a középme-
zőnyt erősíti. 2013-ban a 2820 
versenyzett lóból 1934 egyed 
(68,6%) szerepelt a ranglistán, 
azaz szerzett minimum 1 pon-
tot az adott év során. A kisbéri 
esetében ugyanez az arány: 91 
egyed a 150-ből (60,7%), amely 
ugyan elmarad az előző átlag-
tól, de egyáltalán nem tragikus 
különbség. Az első 100 között 
egyedüli kisbériként a 95. helyen 
12 243 minősítőponttal találha-
tó Mimi (apja: Maxim XIII-9, 
anyai nagyapja: Maxim XI-4), 
Mráz Tamással a nyergében. Az 
első 500-ban már 15, míg az első 
1000-ben 33 kisbéri ló szerepel, 
melyet az 1. ábra szemléltet. A 
91, ranglistára került kisbéri ló-
ból az 1000–1500. helyezések 
között találjuk a legtöbbet, szám 
szerint 33 egyedet (1. ábra).

Arányaiban hasonlóan ala-
kult a 2014-es év is annyi kü-
lönbséggel, hogy az első 100-ban 
nem volt kisbéri ló. Így tehát 
2014-ben a 2863 versenyzett 
lóból 2015 (70,4%) szerepelt az 
éves ranglistán, kisbéri esetében 
pedig a 128 ló közül 74 (57,8%) 
szerzett minősítőpontot. Bo-
ros Zsuzsanna Afrodité (apja: 

1. táblázat: a díjugratásban versenyzett kisbéri lovak 
megyénkénti megoszlása 2013–2015 között

 
kisbéri egyedek száma évenként

Megye 2013 2014 2015

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 1 1

Bács-Kiskun 3 2 6

Baranya 7 3 3

Békés 3 3 4

Csongrád 9 8 8

Fejér 8 10 8

Győr-Moson-Sopron 13 8 6

Hajdú-Bihar 9 5 4

Heves 4 5 5

Jász-Nagykun-Szolnok 2 1 1

Komárom-Esztergom 9 7 6

Nógrád 1 1 1

Pest 39 36 40

Somogy 2 1 -

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 10 13

Tolna 3 2 1

Vas 16 9 9

Veszprém 8 9 10

Zala 8 7 8

Összesen 150 128 134

MaxiM MiMi – 
Mráz Tamás 

vk MaxiM Mokka – 
Mráz Tamás 

 1. áBRa: A kisbéri lovak he-
lyezéseinek megoszlása a 2013. 
évi ranglistán (egyed; %)
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Cenzor, anyai nagyapja: Verő-
cemaros Ozora Árvácska-8) 
nevű kisbéri lovával 11 991 
minősítőponttal a 109. helyezést 
érte el, a 114. helyen pedig 11 739 
ponttal Rakéta Remény (apja: 
Rakéta III Rakéta, anyai nagy-
apja: Lajoskomárom Formás) 
és Mráz Tamás található. A 74, 
ranglistán szereplő kisbéri ló 
között ezúttal is az 1000–1500. 
helyezések között van a legtöbb 
kisbéri, szám szerint 23 (az előző 
évi 33 helyett). 

2015-ben a 2757 versenyzett 
lóból 1806 szerepelt a ranglis-
tán (65,5%), amely kisbéri lovak 
esetében 82 egyed a 134-ből 
(61,2%). Ebben az évben első kis-
bériként 6267 minősítőponttal 
Rakéta Remény összesítésben a 
195. helyen szerepel, majd 4404 
ponttal a 260. helyen következik 
Maxim Mokka (apja: Maxim 
XI-4, anyai nagyapja: Maxim 
X-5), utána pedig 3798 ponttal 
a 285. helyen Afrodité. Bár ezút-

tal is az 1000–1500. helyezések 
között található a legtöbb, szám 
szerint 38 kisbéri ló, viszont 
tendenciáját tekintve aggasztó, 
hogy az élmezőnyből gyakorla-
tilag eltűnt, sőt az első 1000 he-
lyezett között is egyre kevesebb 
a kisbéri ló (rendre 33, 29 és 23 
egyed). Aggodalomra ad okot az 
is, hogy a kisbériek által össze-
gyűjtött minősítőpontok száma 

a vizsgált három év során drasz-
tikusan csökkent: rendre 78 187, 
68 680 és 42 975 pont. 

koR szeRinti 
Megoszlás
A hazai díjugrató versenyeken 
részt vett kisbéri lovak életko-
rát is érdemes – a teljesítmé-
nyükkel párhuzamosan – ki-

csit alaposabban áttekinteni, 
hiszen ebből szintén számos 
tanulságot tehet levonni. Egy-
részt a kor előrehaladtával a fi-
atal ló fokozatosan képzettebb 
lesz, valamint az edzettségével 
párhuzamosan a terhelhető-
sége is fokozódik. Másrészt az 
sem közömbös, hogy meddig 
tudjuk lovunkat versenyzésre 
alkalmas állapotban tartani; ez 
részben összefüggésbe hozható 
a szervezeti szilárdsággal, azaz 
az élettartammal. A Magyar 
Lovassport Szövetség Díjugrató 
Szakbizottsága által kiadott Díj-
ugrató Szabályzat tartalmazza, 
hogy a díjugrató versenyeken 4 
éves vagy idősebb lovak vehet-
nek részt. 4 éves ló csak 110 cm-
ig, 5 éves ló 125 cm-ig, 6 éves 
ló pedig csak 135 cm-ig verse-
nyezhet. Ezzel a szabályozással 
azt az alapelvet célozzák, hogy 
a lónak fokozatosan kell elérnie 
teljesítménye csúcsát. 

 MRáz taMás – 
Rakéta Remény

 afRodité
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Amint a 2. táblázatban látha-
tó, az általunk vizsgált években 
4 évestől 22 éves korig szinte 
mindegyik korosztálynak van 
képviselője. A lovak átlagos 
életkora 10 év körülire tehe-
tő. 2013-ban a 10 évesek közül 
versenyzett a legtöbb egyed, 
2014-ben a 9 évesek közül, míg 
2015-ben a 7 és 8 évesek közül, 
tehát egyfajta „fiatalodás” figyel-
hető meg. A legidősebb kisbéri, 
Horizont Szédítő (apja: Széplak 
XIII, anyai nagyapja: Regöly 
Maxim-20) 1997-től, azaz 4 éves 
korától kezdve versenyez díjug-
ratásban. 20 és 21 éves korában 
még 120 cm-es pályákon is in-
dult, és 2015-ben, 22 évesen még 
szerepelt a ranglistán. 

Külön megvizsgáltuk a 
4–6 éves korosztályba tartozó 
egyedek teljesítményét, mely 
a jövőre nézve lehet érdekes. 
2013-ban 8 db 4 éves kisbéri ló 
versenyzett, közülük 3 egyed is 
ment 110 cm-en. Az 5 évesek 
közül ebben az évben 11 kis-
béri egyed vett részt díjugrató 
versenyeken, melyek közül 2 a 
szabályzat által megengedett 
legmagasabb pályán, 125 cm-en 
is versenyzett (Korax Koheilan 
Szélvész és Korax Széplak 
Gamma). A 6 éves lovak között 
is van kiemelkedő kisbéri 2013-
ban: Reál-Száll Formalin 130 

cm-en versenyzett, és a 6 éves 
lovak korosztályos versenyén 
(CSIO***-W) Budapesten 5. he-
lyezést ért el Mráz Tamással. 

2014-ben már csak 3 egye-
det találtunk, melyek a 4 éves 
korosztályba tartoztak, de 
egyik sem ért el kiemelkedő 
teljesítményt; mindhárman 2-2 
starttal rendelkeztek, és 80-90 
cm-en, tehát B0 kategóriában 
versenyeztek. Az 5 éves kor-
csoportban ebben az évben 12 

kisbéri állt starthoz, közülük két 
egyed 120 cm-en is versenyzett. 
Ezen egyedek között Maxim 
Marcos és Reál-Száll Dékán 
vettek részt a legtöbb versenyen, 

2. táblázat: a díjugratásban versenyzett kisbéri lovak 
kor szerinti megoszlása 2013–2015 között

kisbéri egyedek száma évenként 

kor (év) 2013 2014 2015

4 8 3 7

5 11 12 11

6 8 14 11

7 16 7 15

8 13 16 15

9 15 17 14

10 17 9 11

11 12 11 8

12 11 6 13

13 7 8 6

14 8 7 6

15 8 6 4

16 7 3 4

17 4 6 3

18 - 1 3

19 3 - 1

20 2 1 -

21 - 1 1

22 - - 1

ezzel a ranglistán az első 1000 
helyezett között szerepeltek. 
Mindkét ló már előző évben a 
4 éves korosztályban is sikere-
sen versenyzett. Maxim Marcos 

szaBó Roxana – 
Horizont Szédítő  

MRáz taMás – 
Reáll Száll Formalin  
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20 startja során átlagosan csak 
1,25 hibapontot szerzett, amely 
igen jó eredménynek mond-
ható. A 6 éves lovak között 
2014-ben már 14 kisbéri fajtájú 
egyed található. A korábbi szép 
eredményeik miatt már emlí-
tett Korax Koheilan Szélvész 
és Korax Széplak Gamma Pál 
Bence lovaglásával ezúttal 130 
cm-es kategóriában is megmé-
rettettek, és a ranglistán az 592. 
és 593. helyen követik egymást. 
A hagyományos magyar fajták 
kupáján pedig Korax Széplak 
Gamma a 4. helyen végzett. 

A 2015-ös eredményeket il-
letően a 4 éves korosztályban 7 
egyed képviselte a kisbéri fajtát, 
közülük egynek sikerült a rang-
listán szerepelnie, miközben a 
legmagasabb teljesített pálya 
100 cm volt. Az 5 éves korosz-
tályból ebben az évben 11 egyed 
versenyzett 110 cm-es legma-
gasabb pályával, közülük 3 ke-
rült ranglistára az 1000–1500. 
helyezettek csoportjában. A 
6 éves lovak esetében 120 cm 
volt a maximális magasság, 11 
egyed versenyzett, és 4 ért el 
minősítőpontot az év folyamán. 

legMagasaBB 
teljesített Pálya 
A vizsgált időszakban teljesített 
legmagasabb pálya alapján ké-
szült a 3. táblázat. Ez jól mutat-
ja, hogy a legtöbb induló a 100 
(évenként 51, 51 és 56), illetve 
110 (évenként 49, 30 és 43) cm-
es pályákon volt. Ahogy álta-
lában, úgy a kisbéri egyedekre 
is igaz, hogy a verseny nehéz-
ségének, illetve az akadályok 
magasságának növekedésével 
párhuzamosan ezen szint felett 

csökken a sporteredménnyel 
rendelkező lovak száma. Ami 
azonban sajnálatos és elgon-
dolkoztató, hogy a 115 cm-es 
kategória felett drasztikusan 
csökken az évenkénti indulók 
száma! 140 cm-en egyedül Ra-
kéta Remény indult, 2014-ben. 

staRtok száMa és 
veRsenyzéssel töl-
tött évek 
A tenyésztők számára – a sport-
versenyek eredményei alapján 
becsült tenyészértékek megbíz-
hatósága szempontjából – rend-
kívül fontos, hogy minél több 
ivadék kerüljön kipróbálásra. 
Ilyen szempontból – a tényleges 
teljesítményen túl – egyáltalán 
nem lényegtelen a lovankénti 
teljesített startok, illetve a ver-
senyben töltött évek száma. 

A díjugrató szakágban 1996 
és 2009 között versenyző ha-
zai lóállomány 80%-a 50-nél 
kevesebb starttal rendelkezett, 
a lovankénti átlagos start-
szám pedig 31,6 volt, mely a 
tenyészértékbecslés szempont-
jából meglehetősen alacsony-
nak mondható. A vizsgált idő-
szakban versenyzett kisbéri 
lovak esetében a lovankénti 

átlagos startszám 11-12 körül 
alakult évente (4. táblázat). Bár 
a „rekorder” Maxim Mokka 
2013-ban 56 startot teljesí-
tett (egyébiránt nem is rossz 
eredménnyel), a lovankénti 
átlagosan harmadannyi start 
önmagában is jól szemlélteti a 
„sporteredményeken” alapu-
ló tenyésztés esetlegességét; a 
nyugat-európaival összehason-
lítva mindenképpen. 

A lovak hasznos élettarta-
mát a versenyzéssel töltött évek 
száma alapján mérjük. Mindez 
azért is érdekes, mert a hosszabb 
versenyzési idő szintén növeli 
a genetikai értékelés becslési 
pontosságát. 2013–2015 között 
ilyen szempontból összesen 229 
kisbéri fajtájú lovat vizsgáltunk, 
melyek közül 60 egyed (26,2%) 
mindhárom évben versenyzett. 
2013–2014-ben még 30 (13,1%), 
2014–2015-ben további 27 
(11,8%), 2013-ban és 2015-ben 
pedig 6 (2,6%) kisbéri egyed in-
dult díjugrató versenyeken. 103 
egyed (45%) csupán egyetlen 
szezonban versenyzett a vizs-
gált – ilyen szempontból két-
ségkívül rövid – időszakban. 

Kezdő lovas 
veRsenyszáM
A díjugrató versenyek ered-
ményeit rögzítő adatbázisból 
kiszűrtük azokat a kisbéri lo-
vakat, amelyek 2013 és 2015 
között „kezdő lovas” kategóriá-
ban (B1a) is starthoz álltak. Ezt 
azért tartottuk fontosnak külön 
is megvizsgálni, mert az ugró-
képesség vagy a fentebb már 
említett szervezeti szilárdság 
stb. mellett a lovak szabadidős 
sportra való alkalmasságának 
megítélésekor – főként amatőr 

3. táblázat: a legmagasabb teljesített pálya szerinti 
megoszlás 2013–2015 között

 kisbéri egyedek száma évenként

Magasság (cm) 2013 2014 2015

80–90 8 7 8

100 51 51 56

105 3 - -

110 49 30 43

115 2 2 1

120 13 20 14

125 12 8 6

130 10 7 3

135 2 2 3

140 - 1 -

4. táblázat: a teljesített startok megoszlása
2013–2015-ben

 kisbéri egyedek száma évenként

startok száma (db) 2013 2014 2015

1 és 5 között 49 41 41

6 és 10 között 31 32 32

11 és 15 között 24 26 24

16 és 20 között 22 11 15

21 és 25 között 7 7 11

26 és 30 között 6 4 8

31 és 35 között 3 6 1

36 és 40 között 5 - 1

40 fölött 3 1 1

További információ:

Suta Éva – Pavo Hungary
tel.: 06-30/358-2331

lotunder@gmail.com
www.lotunder.hu

Pavo ajánlat
sPoRtlovaknak

Pavo AllSports
sportlótáp

közePes MegteRhelés esetén

Pavo SportsFit
müzli

nehéz MegteRhelés esetén

Pavo Gold E
koncentrátum

Pavo Triple P
müzli

izMok éPítése és
RegeneRációja

Pavo Muscle Build Pavo Muscle Care

ízületvédeleM és -töltés,
elektRolitPótlás 

Pavo Mobility Pavo Elyte
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Széchenyiképzések
NEKED.MOST. MEZŐGAZDASÁG- ÉS 

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR 
MOSONMAGYARÓVÁR

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK
•	Élelmiszermérnöki alapképzési szak
•	Vidékfejlesztési agrármérnöki 
 alapképzési szak
•	Mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki alapképzési szak
•	Mezőgazdasági mérnöki alapképzési 

szak

MESTERKÉPZÉSI SZAKOK
•	Agrár-mérnöktanár
•	Állattenyésztő mérnöki 
 mesterképzési szak
•	Élelmiszer-biztonsági és -minőségi 

mérnöki mesterképzési szak

Mosonmagyaróváron, Európa 1818-ban alapított első agár-felsőokta-
tási intézményében az élelmiszeriparban és mezőgazdaságban felme-
rülő igényeknek megfelelő, korszerű technológiák megismertetésével  

        piacképes tudást nyújtunk.

Karunk kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén a hallgatói gyakorlatok egy része külföldön is el-
tölthető: európai országokon túl az amerikai kontinensen vagy akár Ausztráliában. A különféle 
hallgatói programok (ERASMUS+, CEEPUS) keretében lehetőség van külföldi egyetemi tanul-
mányok folytatására is.

•	Környezetgazdálkodási agrármérnöki 
mesterképzési szak

•	Növényorvosi mesterképzési szak
•	Vidékfejlesztési agrármérnöki 
 mesterképzési szak

OSZTATLAN KÉPZÉS
•	Agrármérnök (osztatlan)
•	Agrármérnöktanár (osztatlan)

FELSŐOKTATÁSI  SZAKKÉPZÉSI SZAKOK
•	Ménesgazda felsőoktatási 
 szakképzési szak
•	Mezőgazdasági felsőoktatási 
 szakképzési szak

lovasok esetében – a nyugodt 
vérmérséklet, a jó temperamen-
tum és a kezelhetőség kiemelt 
jelentőséggel bírnak. A ló tel-
jesítménye ugyanis nemcsak a 
fizikai képességekkel áll kapcso-
latban, hanem a karakterével, 
így a tanulásra és az együttmű-
ködésre való hajlandóságával is. 
2013-ban a 150-ből 40 (26,7%), 
2014-ben a 128-ból 34 (26,6%), 
2015-ben pedig a 134-ből úgy-
szintén 40 (29,8%) ló indult ilyen 
versenyeken. Megállapíthatjuk, 
hogy ilyen szempontból arányát 
tekintve jól vizsgázott a fajta, rá-
adásul az érintett egyedek ered-
ményei is elismerésre méltóak, 
hiszen többen is a mezőny él-
vonalában találhatóak. Közülük 
Pál Vivien IQ (apja: Hölderlin, 
anyai nagyapja Hohenstein II) 
nevű lovával 2013-ban Kapos-
váron, a Dél-dunántúli Regi-
onális Döntőn kategóriájában 
első helyezést ért el.

MagyaR ló kuPa

A hagyományos magyar fajták 
képviselői számára kiírt díjug-
rató versenysorozat résztvevői 
között – az első években min-
denképpen – meghatározó a 
kisbéri; úgy létszámában, mint 
teljesítményében. A vizsgált 
időszakban a 2015-ös év kivé-
telével mindig szerepelt kisbéri 
fajtájú ló a döntő dobogós he-
lyezettjei között, sőt 2014-ben 

az első és a második helyet is 
olyan lovas szerezte meg, aki 
kisbéri ló nyergében állt start-
hoz. A 2. ábra a verseny buda-
pesti döntőjében induló lovak 
fajtánkénti megoszlását szem-
lélteti 2013 és 2015 között.

összefoglaló Meg-
állaPítások
A külföldről behozott és álta-
lában generációk óta célzottan 
a díjugrató szakági versenyek-
re tenyésztett lovak között is 
megállhatja a helyét a kisbéri ló, 
különösen akkor, ha megkapja 
ugyanazokat a feltételeket. Saj-
nálatos ugyanakkor az a jelen-
ség, miszerint egyre kevesebb a 
magasabb (pontosabban közép) 
szinten is eredményes kisbéri 
ló. Továbbá aggasztó, hogy a fi-
atal kisbéri lovak által mutatott 
teljesítmény visszaesést mutat. 
Mindazonáltal kétségtelen, 
hogy a fajta egyedeinek álta-
lában komoly értéke a hosszú 
élettartam (megfelelő szerveze-
ti szilárdság) és a kezelhetőség/
könnyű lovagolhatóság. 

Az értékmérő tulajdonságok 
generációnkénti „biztos” javí-
tása szempontjából vitathatat-
lan, hogy a lehető legnagyobb 
arányú sportkipróbálás nélkül 
a továbblépés nehezen valósít-
ható meg. Köztudott azonban, 
hogy a tenyésztők/ménesek szá-
mára az egyik legnehezebb – és 
legköltségesebb – feladat lovaik 
sportkipróbálása, kilovasítása; 
lehetőleg minél magasabb szin-
ten. A megfelelő környezetbe és 
hozzáértő kezekbe kerülő kisbé-

ri lovak az évek során akár az él-
mezőnybe is feljuthatnak, meg-
fordítva ezzel azt a kedvezőtlen 
irányú tendenciát, mely szerint a 
magasabb szinten teljesítő lovak 
között egyre kevesebb kisbéri-
vel lehet találkozni. Ha a lovak 
többsége amatőr, sok esetben a 
rajtengedély-vizsgát nem sokkal 
korábban teljesítő kezdő lovassal 
versenyez 90-110 cm-en, az a ki-
fejezetten sportirányú tenyész-
tést, illetve az ehhez szükséges 

szelekciót nem sokban segíti; 
bár kétségkívül hasznos lehet a 
vérmérséklet, a viselkedés, a lo-
vagolhatóság és a munkakészség 
megítélésének szempontjából. 
Éppen ezért a fajtatenyésztő 
egyesület a lehetőségeihez mér-
ten törekszik arra, hogy az ígére-
tes fiatal lovak vagy éppen kisbé-
ri ménjelöltek olyan – tapasztalt 
vagy fiatal, de tanulni, fejlődni 
vágyó – motivált lovasokhoz 
kerüljenek lovaglásra, akik a 
későbbiekben a magasabb szin-
tű sportkipróbálást is vállalják, 
hirdetve ezzel a fajta egyedeinek 
díjugratásra való alkalmasságát. 

Végezetül szíves segítségéért 
ezúton is köszönetünket fejez-
zük ki a Kisbéri és Gidrán Ló-
tenyésztő Országos Egyesület 
tenyésztésvezetőjének, Janászik 
Andreának. 

A szakdolgozatot bírálóként 
Mátyás István, a Kisbéri és 
Gidrán Lótenyésztő Országos 
Egyesület elnöke és az egyetemi 
Záróvizsga Bizottság tagjai is 
jelesre értékelték.

 s 

 2. áBRa: A Magyar Ló Kupa 
döntőjében induló lovak 
fajtánkénti megoszlása 2013 és 
2015 között
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