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1. Napirendi pont: A Tenyésztési Bizottság munkarendjének kialakítása
Korsós Z.: Az elektronikus úton – e-mailben - történő döntés előkészítés,
szavazás elfogadható legyen. Volt már rá példa, jól működött.
Kucsora I.: Van, akinek gondot okoz a személyes részvétel. Halasi Endrének
sok hasznos gondolata, észrevétele volt eddig is.
Domokos G.: Ménvizsgán, más rendezvényeken amúgy is többen részt vesznek,
erre tekintettel lehet lenni az időpont és helyszín kiválasztásánál.
1/2014. (VIII.8.) TB határozat: A Tenyésztési Bizottság évente legalább
kétszer ülésezik. Az első ülést február végéig, a másodikat november végéig
kell megtartani. A közbülső időszakban elektronikus kapcsolattartással
zajlik a döntések előkészítése és a határozathozatal. Az évi két alakalommal
személyes jelenlétet igénylő TB ülés esetén - távolmaradás esetén - előre
jelezni lehet a szavazási szándékot, mely szavazatot az előkészítő anyagok
ismeretében az Egyesület e-mail címére kell megküldeni.
(egyhangúlag elfogadva)

2/2014.(VIII.8.) TB határozat: A Tenyésztői Bizottság határozatai a döntés
után egy héten belül kerüljenek fel az Egyesület hivatalos honlapjára.
Felelős: Csíkvári Mónika
(egyhangúlag elfogadva)
2. Napirendi pont: A Tenyésztési Bizottság elnökének megválasztása.
Horváth S.: Lemond a további jelöléséről, nem kíván TB elnök lenni.
Megköszöni az eddigi támogatást. A genetikai alapok megőrzése kiemelten
fontos a fajta fennmaradása szempontjából. A TB tagjai ebben egyetértenek. A
további fejlődésnek ebből kellene kiindulnia. A ménvonalak és kancacsaládok
megőrzéséért kell tenni. Van képesség a fajtában, az elmúlt években két fogat is
ért el komoly eredményeket. Gratulál a fogatok tulajdonosainak, tenyésztőinek.
Kucsora I. : A sport és kipróbálás nagyon fontos., sajnos nagyban függ a
pénzügyi lehetőségektől.
Korsós Z. : Aktívabb Tenyésztési Bizottság-i munkára lenne szükség.
Klucsai D.: Domokos Gábort javasolja elnöknek.
Domokos G. : Fontos a kipróbálási szintek nyilvántartása a törzskönyvezésben.
A bírálatokat egységes szemléletűvé kell tenni. Szakmailag önálló bíráló
testületre van szükség. (Vállalja a jelöltséget)
Hortváth S.: Sokszor a tenyésztés szempontjából produktív kancák maradnak
távol a rendezvényektől. Motiválni kell a tagokat a kipróbálásra. A kötelező
megoldások nem voltak működőképesek idáig.
Sallai S.: Genetikai értéket és használati értéket együtt kell figyelembe venni.
Fontos az ivadékvizsgálat, a kiképzés, kipróbálás lehetőségét meg kell
teremteni.
Torma G.: Új tagként szakmai döntésekben nincsen tapasztalata. A szabályokra
szükség van, emellett a motiváció is nagyon lényeges. Keresni kell az utat, hogy
a tag/tenyésztő kipróbálja a lovát. A TB-nek szakmai segítséget kellene nyújtani
a párosításokhoz.
Kucsora I. : Az előző időszak eredményei: kiemelt mének utáni csikódotáció,
sportoló lovak utáni pénzügyi támogatás, vizsgázó mének utáni támogatás,
szakmai rendezvényeken megjelentek költségének kompenzálása.
Csapatmunkára van szükség, a rendezvényeken és a megjelenéseken támogatni
kell egymást. További pénzügyi forrásokat kell találni. Csak akkor vállalna
elnöki posztot, ha nem lenne más jelölt.

Horváth S.: Nincs egyértelmű szempont amire szelektálhatunk. Egyoldalú
sportteljesítményre való erős kiválogatás veszélye a fajta genetikai alapjainak
elvesztése.
Nagy T.. Sok munka és anyagi áldozat kell a tenyésztők részéről a fajta
fenntartásához. A használati tulajdonságokat kell hangsúlyozni.
Molnár L.: Az előző évek a „rendrakásról” szóltak. Sok eredményt is sikerült
elérni, most folytatni kell az érdemi munkát. Domokos Gábort jelölését
támogatja.
3/2014.(VIII.8.) TB határozat: A Tenyésztési Bizottság egyhangúlag
elnöknek választotta Domokos Gábort.
3. Napirendi pont: Jubileumi kiadvány előkészítése
Domokos G.: Fülöp Sándorral való interjúnak lenne helye a kiadványban.
Dr. Bodó Imrét fel kell kérni, Novák Pált szintén.
Kucsora I.: Tud anyagot küldeni pl. az Aranyági Ménesről, Korsós Imrét meg
kellene kérdezni.
Molnár L.: Az eddig a fajtához köthető diplomamunkákat össze lehetne
gyűjteni.
4. Napirendi pont: Vonalbeli mének törzsfájának új beosztása
4/2014. (VIII.8.) TB határozat: A Tenyésztési Bizottság határozata alapján
a belföldi Furioso méntörzs esetében új törzsmén sorozatot indít. Hiszen az
L (ötven)-es törzsménszám kiadásra került a folyó tenyészév elején, és ezen
a téren is a mezőhegyesi hagyományokat kívánja követni, amelyek alapján
a törzsménszámok I (egy)-től L (ötven)-ig tartanak.
(egyhangúlag elfogadva)
5/2014. (VIII.8.) TB határozat: A Tenyésztési Bizottság határozata alapján
a belföldi Furioso és North Star törzsmének esetében új vonalbeosztást
vezet be a jobb áttekinthetőség érdekében az alábbiak szerint:

FURIOSO TÖRZS
-„A” vonal a mezőhegyesi Furioso XXVIII (sz. 1902.) leszármazottjai,
-„B” vonal a mezőhegyesi Furioso „B” XIX (sz. 1941.) leszármazottjai,
-„C” vonal a mezőhegyesi Furioso XXXII (sz. 1907.) leszármazottjai,
-„D” vonal a mezőhegyesi Furioso I (sz. 1844.) leszármazottjai, a radautzi
ménes Furioso V (sz. 1868.) és Furioso VI (sz. 1875.) törzsménjein keresztül.
NORTH STAR TÖRZS
-„A” vonal a mezőhegyesi North Star „A” XIX (sz. 1950.) leszármazottjai,
-„B” vonal a mezőhegyesi North Star VI (sz. 1877.) leszármazottjai (kihalt),
-„C” vonal a mezőhegyesi North Star „A” XX (sz. 1949.) leszármazottjai,
-„D” vonal a bontidai North Star XXIV (sz. 1927.) leszármazottjai.
(egyhangúlag elfogadva)
5. Napirendi pont: Kipróbált angol telivér mén használatának/
kiválasztásának lehetősége
Csíkvári M.: Javasolja, hogy az Egyed László által lovagolt, military
kipróbáláson eredményes Chi Lo Sa xx angol telivér mén kapjon nagyobb
figyelmet.
A TB tagjai egyetértenek abban, hogy szükség lenne jó telivér ménre a fajtában.
További információk beszerzése szükséges.
6. Napirendi pont: Támogatandó mének kijelölése
6/2014.(VII.8.) TB határozat. A Tenyésztési Bizottság határozata alapján az
alábbi ménektől született - az Egyesület törzskönyvi nyilvántartásában
regisztrált - csikók után az Egyesület anyagi támogatást nyújt.
2014-es fedeztetési idényben
North Star törzs:
 3100 Tarnaméra North Star (North Star XV tm.)
 5263 Nagycenk North Star-49 Cók-Mók
 3401 Karcag North Star-191 Öcsi
Furioso törzs:
 3405 Szentes Furioso-2 (Johnson) (Furioso XLII tm.)
 4896 Furioso XXVIII-20 (Hetyke) (Furioso XLV tm.)

2015-ös fedeztetési idényben
North star törzs:
 3402 Karcag North Star-72 (Buli) (North Star XII tm.)
 5214 North Star IX-60 (Gyurika) (North Star XIII tm.)
 5411 Furioso-48 (Nádas)
 North Star XIV-116 (Vító)
Furioso törzs:
 3579 Hódmezővásárhely Furioso-37 (Fárosz) (Furioso XXXIV tm.)
 4742 Gyanta I (Furioso XXXVIII tm.)
 4896 Furioso XXVIII-20 (Hetyke) (Furioso XLV tm.)
 4931 Furioso XXXII-55 (Rivális)
 5324 Furioso XXXVI-12 (Nimród)
Blokád xx vonal:
 5039 Furioso Blokád-119 (Brokát) (Blokád VI tm.)
Bűvölő xx vonal:
 3446 Bűvölő Furioso-61 (Intő) (Bűvölő Furioso I tm.)
7. Napirendi pont. Tenyészkancák kipróbálásának elvei, lehetőségei.
A TB tagjai egyetértenek, hogy a Tenyésztési Program átdolgozása során
szükséges a tenyészállatok kipróbálásának fokozatait átgondolni és módszereit
lefektetni.
Bugac, 2014.08.08.

………………………………..
Csíkvári Mónika

…………………………………..
Domokos Gábor

