
Jegyzőkönyv 

Tenyésztési Bizottság ülése 

Kecskemét, 2015 08. 27. 

 

Jelen vannak:   -    Domokos Gábor 

- Horváth Sándor 

- Kucsora István 

- Klucsai Dávid 

- Molnár László 

- Vígh László 

- Sallai Sándor 

- Torma Gábor 

- Vén János   

- Csíkvári Mónika 

- Thomka Iván (NÉBIH főfelügyelő) 

 

1. Napirendi pont: Javaslatok a TB hatékonyságának előmozdítására. 

(Napirendi pontként áthelyezve a megbeszélés végére) 

 

2. Napirendi pont: A mén STV feltételrendszerének kialakítása. 

 

Thomka I.: A mén STV-nek a tenyészcélhoz kell igazodnia. a vizsga célja a 

kancatulajdonosok „helyzetbe hozása” az információk közlésével és 

rangsorolással. 

Domokos G.: Mi az a teljesítmény, amit elvárunk? 

Horváth S. : Fontos a ménvonalak megőrzésére is figyelni. 

Torma G.: Pár kancás tenyésztő nem tud a vonalakra is figyelemmel lenni. A 

ménutánpótlás a nagyobb tenyészetekből lehetséges. Állami ménes feladata 

lehetne, a Nemzeti Parkok is bekapcsolódhatnának. 

Klucsai D.: Ne bújjunk el a vonalmegőrzés mögé. A ménvizsga követelményeit 

minden ménnek tudnia kell teljesíteni. 

Thomka I.: Ki lehet dolgozni olyan rendszert, ahol a mentendő ménvonal plusz 

pontot kap. 

 

 



Csíkvári M.: Készítettem egy ábrát a tenyészmén utánpótlás folyamatának 

elemeiről, amely szemlélteti azt is, hol lehet az Egyesületnek hatása a 

végeredményre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A továbbiakban az előkészítő anyagként kiküldött javaslat mentén zajlott az 

egyeztetés a ménvizsgáról. 

 

1/2015. (VIII.27.) TB határozat: Az STV I lovas alatti nem tartalmaz 

lovas alatti ugró feladatot. (egyhangúlag elfogadva) 

 

 



2/2015.(VIII.27.) TB határozat: A fogat vizsgához javasolt 

szabadonugró nem kerül a feladatok közé. (6 igen, 1 nem, 1 

tartózkodott) 

 

 

3/2015.(VIII.27.) TB határozat: A javaslatban szereplő 4 km ügető 

nem kerül a feladatok közé. (egyhangúlag elfogadva) 

 

 

4/2015.(VIII.27.) TB határozat: Az STV II vizsgán a terep választható 

feladat. (6 igen, 1 nem, 1 tartózkodott) 

 

 

5/2015.(VIII.27.) TB határozat: A ménnek az STV I teljesítése után 2 

éven belül STV II vizsgára kötelezett. a kötelezettség alól a – vis 

major esetén – a TB felmentést adhat. Amelyik mén nem teljesíti az 

STV II-t annak csikói a továbbiakban nem kerülnek a fajtában 

regisztrálásra.  (egyhangúlag elfogadva) 

 

 

6/2015.(VIII.27.) TB határozat: A ménjelölt STV I vizsgát csak egy 

alkalommal tehet – nyereg alatt, vagy fogatban – utána csak STV II 

vizsgára jelentkezhet. (egyhangúlag elfogadva) 

 

 

7/2015.(VIII.27.) TB határozat: A TB az alábbi táblázatban 

összefoglalt mén STV feladatokat hagyta jóvá, melyeket (a pontozás 

és a bírálati lapok kidolgozása után) a következő közgyűlésen 

elfogadásra javasol. (egyhangúlag elfogadva) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Napirendi pont: Őszi mén STV időpontjának és helyszínének kijelölése. 

 

7/2015.(VIII.27.) TB határozat: Az őszi mén STV időpontja 2015 október 

29., helyszíne Mélykút (Lánius-Ker Kft. telephelye). (egyhangúlag elfogadva) 

 

A vizsgára eddig 13 mén jelentkezett (8 STV I és 5 STV II). Az STV I vizsgára 

jelentkezettek esetében a ménvizsga beutalókhoz a bírálatokat minél hamarabb 

el kell végezni. 

 

 

 

 

 



4. Napirendi pont: Tenyésztési engedélyek kiadásának módja. 

 

8/2015.(VIII.27.) TB határozat: A tenyésztésvezető e-mailben kiküldi a TB 

tagjainak szavazásra a kérdést. Aki a megadott határidőig nem válaszol, az 

tartózkodónak minősül. A szavazatok összesítése a tenyésztésvezető 

feladata. 

 

Tenyésztési engedély kérelem Furioso-105 (HUN M FN08105000) 2008 évi 

ssg. mén részére. 

Apja: 4759 furioso The Bart-17 Tévedés (TF III tm.), anyja: Furioso-136 

Borostyán. a mén méretében és küllemében eléri a fajta átlagát, mozgása 

fajtaátlag feletti, de patairha gyulladása miatt a ménvizsga előkészítése eddig 

meghiúsult. Mivel származásában egyesíti az utóbbi évtizedek két kiváló 

mozgású törzsménjének vérét, így a Borbási Ménes néhány kancán az örökítő 

képességét ki szeretné próbálni. 

 

9/2015.(VIII.27.) TB határozat: a TB a mén - Furioso-105 (HUN M 

FN08105000) - tenyésztési engedélyének kiadásához hozzájárul.                   

(1 tartózkodás mellett elfogadva) 

 

5. Napirendi pont:  Döntés Baráth Gábor célpárosítási kérelméről. 

 

„A Furioso XL-131 Hugi /Apa: 3399 Furioso XV-29 (XL.tm) Anya: Ultra Hédi 

Anyai apa: 1545 Orosháza Hadfi-365/ nevű kancámhoz Célpárosítási engedélyt 

szeretnék kérni. A párosításra jelölt mén 5280 Rittmeister /Apa: Rubiloh 1997 p. 

Anya: Fontaene 1988 p./.” 

 

10/2015.(VIII.27.) TB határozat: A célpárosítási kérelmet a TB elutastja           

(5 nem, 7 tartózkodás, 3 igen)  

 

6. Napirendi pont:  Állami tulajdonú (NÉBIH) mének helyzete. 

 

Csíkvári M.: Az idei évben több, állami tulajdonú mén helyzete vált 

bizonytalanná. Az alábbi mének tartói (ménállomások) a továbbiakban nem 

kívánnak a ménekre szerződést kötni, így az elhelyezésükre megoldást kellene 

találni. 

 



- 3100  Tarnaméra North Star-58  (Aladár)                                      

North Star XV  tm. 

- 3580  Hódmezővásárhely North Star-33 (Titán)                 

North Star XI  tm. 

- 4313  Boszporusz Furioso-47         

- 4474  Heves Furioso-74 (Piaszter)   

- 4898  Furioso The Bart-128 (Apacs)  

 

A Bükki Nemzeti Parkkal tárgyalások folynak, még nem döntötték el, melyik 

ménre van szükségük.  

 

Thomka I.: Állami mének áthelyezése esetén a tulajdonos (NÉBIH) 

jóváhagyását is ki kell kérni. 

 

7. Napirendi pont:  OMÉK-on bemutatásra kerülő tenyészállatok kijelölése. 

 

Csíkvári M.: Előkészítő anyagnak kiküldtem az idei Állattenyésztési Napokon 

díjazottak listáját. 

 

A TB egyhangú javaslata alapján az alábbi lovak (tartalék) kapnak felkérést a 

kiállításon való részvételre: 

 

Kancák:  -    North Star X-115 „Nárcisz” (tartalék: The Bart Furioso II-94 „Félénk”) 

- Furioso XLIII-113 „Líra” (tartalék: North Star XIV-24 „Becses”) 

- Furioso XXXV-49 „Lenke” (tartalék: Furioso Aldato-19 „Idea”) 
 

Mén:   -    5525 Furioso-22 (Tintás)  
(tartalék: 5323 Furioso-123  (Lényeg) 

 

8. Napirendi pont:  Tenyészszemlék, kancabírálatok az év további részében. 

 

Csíkvári M.: Halasi Endre e-mailben is jelezte, hogy október 17-18-án 

Vadászlovaglást szervez Nagycenken. a vadászlovaglás másnapján regionális 

tenyészszemle, kanca- és csikó-, valamint ménjelöltek bemutatása a program. 

Kérem, hogy a TB tagjai az ősz folyamán végezzék el minél több kanca 

bírálatát. A tervezetthez képest el vagyunk maradva.  

 

 



9. Napirendi pont: Tájékoztató a Furioso könyv előkészületeiről. 

 

 Jelenlévők rövid tájékoztatást kaptak a készülő könyv jelenlegi állapotáról.  

 

 

1. Napirendi pont: Javaslatok a TB hatékonyságának előmozdítására. 

 

E-mailes kapcsolattartás továbbra is szükséges. 

 

Torma G.: Nem működik jól. Ne legyen bántó a hangvétel. 

Sűrűbben kellene összeülni. Legközelebbi időpont október 6 

Hódmezővásárhely. 

 

Csíkvári M.: A Tenyésztési Program átdolgozása sürgető.  

Domokos G.: Még nem készült el. Október végére átadja az általa megírt 

fejezeteket. 

 

Csíkvári M.: Az általam kidolgozott kancacsaládokat feltettem egy gallery-s 

tárhelyre, aminek az elérhetőségét mindenkinek elküldtem. Kérem a segítséget a 

hibák javításához, kiegészítésekhez.  A Kéktói Ménessel ez az együttműködés 

folyamatos.  

 

 

 
 

 

 

 

Kecskemét,  2015.08.27. 

 

 

 

                                                                                    Csíkvári Mónika  

  


