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1. Napirendi pont: A TB 2016 évi munkatervének megvitatása, elfogadása. 

 

Domokos G.: Javaslom a következő ülés megtartását 2-3 hét múlva, melynek 

egyetlen napirendi pontja a Tenyésztési Programmal kapcsolatos egyeztetés 

lenne.  Március 4. péntek a tervezett időpont. 

 

1/2016. (II.05.) TB határozat: A Tenyésztési Bizottság rendesen 

negyedévente ülésezik. Amennyiben aktuális téma indokolja, akkor ezen 

kívül szükség szerint is összehívható. (egyhangúlag elfogadva) 

 

Domokos G.: Javaslom, hogy a nagy rendezvényeken (pl. Hódmezővásárhely), a 

megjelent lovak bírálatát végezze el a TB. Ezen kívül a nagy tenyészetekben 

nyilvános tenyészszemléket kell tartani.  

 

- Borbás 

- Kéktói Ménes 

- Korona Ménes 



- Fekete Balázs tenyészete 

- Lőrincz József tenyészete 

- Nemzeti Parkok állományai 

 

Csíkvári M.: Kérem, hogy az idén induló őshonos kancatámogatásban résztvevő 

kancák bírálatait időben kezdjük meg. Ütemterv készítése szükséges. 

 

Torma G.: A kkv státuszú tagok kancáinak listája is kellene a tervezéshez. 

 

2/2016. (II.05.) TB határozat: A következő ülésen a TB tervet készít a 

kancabírálatok ütemezéséhez. (egyhangúlag elfogadva) 

 

 

2. Napirendi pont: A fajtabeli csikók jelölése, elsődleges jelölés 

meghatározása, alternatív jelölési módok lehetőségének meghatározása. 

 

3/2016. (II.05.) TB határozat: A Tenyésztési Program módosításához: A 

csikók elsődleges jelölése a TP elfogadása után a chip (transzponder), 

másodlagos jelölés a tüzes vassal történő jelölés, a jelenlegi Tenyésztési 

Program szabályai szerint. (egyhangúlag elfogadva) 

 

3. Napirendi pont: A 2016 évi ménelhelyezés áttekintése, esetleges 

ménigények megvitatása. 

 

Dávid Á.: „Piasztert” nem kívánja használnia Bükki NPI. 

Kucsora I.: „Johnson” állomáshelye a Kéktó Kft. 

Torma G.: „Fárosz” Mélykúton van, de kérhető az áthelyezése 

Horváth S.: „Gyanú” idén még maradhat a mesterséges állomáson, de 

gondolkodni kell a jövőjén. Olyan mént kellene keresni amely mesterségesbe 

állítva javítja a mén kihasználtságát. 

 

4/2016. (II.05.) Az Egyesület 4474 Heves Furioso-74 Piaszter nevű mént a 

fajtában nem kívánja tovább használni.  A mén tulajdonosát (NÉBIH) erről 

a döntésről értesíti a szükséges további intézkedések megtétele érdekében.  

(egyhangúlag elfogadva) 

 

Dávid Á.: Szóba került hogy „Apacs” helyett kérhetné a NP „Hetykét”. A 

szállítást a NP vállalja. 

Csíkvári M.: A mén jelenlegi tartójával egyeztetek. 



Kucsora I..: „Lator” Nyíregyháza-Oroson van, ménállomás regisztrációja 

folyamatban. 

„Mendel”, Katafán van, ménállomás regisztrációja folyamatban. 

Horváth S.: „Talán” van, fedeztetési állomás regisztrációja folyamatban. 

„Dacos” kimaradt a listából, pótolni kell. 

 

A tavaszi ménvizsga lehetőségét a következő elnökségi ülés tárgyalja. 

 

 

4. Napirendi pont: Ajánlati ménlista kijelölése, elfogadása. 

 

5/2016. (II.05.) A Tenyésztési Bizottság a javaslat szerinti ajánlati ménlistát 

egyhangúlag elfogadja.  (1. sz. melléklet) 

 

5. Napirendi pont: dr. Ungvári Zsigmond kérelmének megvitatása. 

 

Domokos G.: dr. Ungvári Zsigmond két, 5271 Hamlet (holland félvér) után 

született, jelenleg 4 éves fiatal mén egyesületi ménvizsgára való bocsájtásával 

kapcsolatban kereste meg az Egyesületet. Hamlet 2011-ben nem szerepelt a 

célpárosításra elfogadott mének listájában, célpárosítási kérelemmel a tenyésztő 

nem fordult az Egyesülethez. 

 

 

6/2016. (II.05.) A TB a mének egyesületi mén STV-re való bocsájtását nem 

támogatja, mivel a két mén születésekor nem került regisztrálásra a 

Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület törzskönyvi 

nyilvántartásába.  (egyhangúlag elfogadva) 

 

Domokos G.:  A ménekkel jelentkezni lehet pl. Magyar Félvér Tenyésztő 

egyesülethez is vizsgára. 

 

6. Napirendi pont: Beszámoló a Bükki NPI Batúzi ménesének helyzetéről. 

 

Dávid Á.: Mindenképp szeretnénk különböző szakágakban, pl. díjugratás, 

military sportkipróbálást végezni.  

Domokos G.: Megtörtént a fiatal mének bírálata, az Egyesület és a NP 

egyetértésével három mén kivételével a többiek ivartalanításra kerülnek. A 

következő három (2012-es születésű)  mén vizsgára való felkészítése hamarosan 

megkezdődik. 



- Furioso XXXIX-142 Ütköző 

- Furioso XXXIX-134 Daliás 

- Furioso XXXIX-132 King 

 

 

7. Napirendi pont: Egyebek. 

 

7/2016. (II.05.) A genetikailag mentésre szoruló, eredeti mezőhegyesi 1. 

számú kancacsaládba tartozó három kanca (Dumitras, Göttler, Keringő) 

számára az őshonos kancatámogatáshoz tenyésztőszervezeti igazolás 

kiadható.  (egyhangúlag elfogadva) 
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