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A meghirdetett napirendi pontok az alábbi sorrendben kerültek megvitatásra:
1. Napirendi pont: Nagy Tamás célpárosítási engedélyének, valamint
Szinbád tenyésztési engedélyének elbírálása.
Nagy T.: A sportra való alkalmasságot szeretném javítani a párosítással.
Kucsora I.: Írisz származásában kevés a fajtában elismert ős.
Horváth S.: A magas félvér kívánatos a fajtában, javítja a szervezeti szilárdságot
és kancaoldalon az örökítő képességet.
1/2016. (III.18.) TB határozat: Nagy Tamás célpárosítási kérelmét a TB
elfogadja, Írisz nevű kancája 5275 Roven angol telivér ménnel való
fedeztetéséhez hozzájárul, a születendő csikó a fajtában regisztrálásra kerül. (2
tartózkodás mellett elfogadva)

Horváth.S.: Furioso XLVIII-118 Szinbád, 2015-ben ideiglenes fedeztetési
engedélyt kapott. A novemberi mén STV-re egy baleset miatt nem tudott
felkészülni. 2016-ban vizsgát fog tenni, a 2016-os évre a tenyésztési engedély
meghosszabbítását kérem.
2/2016. (III.18.) TB határozat: 5742 Furioso XLVIII-118 Szinbád tenyésztési
engedélye 2016-ra meghosszabításra kerül Horváth Sándor saját kancáira. A
mén 2016-ban STV-re kötelezett. (egyhangúlag elfogadva)
2. Napirendi pont: Az előző időszak eseményei.
Csíkvári M.: Februárban lezárult az új kancatámogatás beadásának időszaka.
Az előző év utolsó hónapjaiban és az év elején több belépő is jelentkezett. Az
előző év hasonló időszakához képest mintegy száz új tenyészkanca került
bejelentésre. tenyésztőszervezeti igazolást 86 tagnak 431 kancára adtam ki.
Ebbe a kanca létszámba beletartozik a 2014-es évjárat 33 kancával.
4474 Heves Furioso-74 Piaszter nevű mén sorsa rendeződött, a Magyar Félvér
Tenyésztő Egyesület igény tartott rá, Pest megyében került felállításra. 3419
Furioso XVII-333Ciceró nevű idős mén Loós Sándor tenyésztő társunk által
megvásárlásra került, igen jó állapotban van, Kosdon a most létesülő fedeztetési
állomáson fog állni.
Horváth S.: Mezőhegyesen állami ménes létrehozása a szándék. Szépe Ferenc a
minisztérium részéről, illetve Papp István is igyekszik ezt az ügyet képviselni.
Domokos G.: A két Nemzeti Park állománya mellett Mezőhegyes is fontos
szerepet tölthetne be.
Kérés érkezett 3100 Tarnaméra-58 Aladár Cserebökénybe való áthelyezésére,
mivel a Nemzeti Park idén nem kíván vele fedeztetni, a mén onnan elhozható.
3/2016. (III.18.) TB határozat: 3100 Tarnaméra-58 Aladár a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság Batúzi fed. állomásáról Cserebökénybe (CD) áthelyezhető.
(egyhangúlag elfogadva)
Korsós Z.: Hot Shot angol telivér mén az országba érkezik. A MSLT által
elfogadott mén.

Domokos G.: Párosítási tervben cseppvér keresztezésre be lehet nyújtani a
kérelmet, a TB hagyja jóvá.
A párosítási terveket a jövőben február 20-ig be kell nyújtani.
4/2016. (III.18.) TB határozat: Hot Shot angol telivér a furioso-north star
fajtában 2016-ban célpárosításra engedélyezett mén. (egyhangúlag elfogadva)
3. Napirendi pont: A Tenyésztési Program tervezet megbeszélése
Domokos G.: A tervezetet e-mailben mindenkinek kiküldtem.
- új eleme a TP-nek a kancacsaládok kifejtése
- szintén új a hagyományos ménvonalak kifejtése
- A TP-hoz tartozó bírálati lapok, nyomtatványok a
Tenyésztési Szabályzatba kerülnek.
Elérkezettnek látom az időt a méneskönyv lezárására.
A TP-ban részletezett kancacsaládok kanca oldali utódai kerülhetnek be a
méneskönyvbe.
- Eredeti kancacsaládok
- Történelmi kancacsaládok
- Törzstenyészeti kancacsaládok
- Egyesület kancacsaládok
5/2016. (III.18.) TB határozat: A furioso-north star fajta Méneskönyve kanca
oldalról a jelenleg tárgyalt TP szakhatóság általi engedélyezésének időpontjától
lezárásra kerül. (egyhangúlag elfogadva)
Domokos G.: A méneskönyv fejezetei (20. old)
- Kanca törzskönyv
- Mén törzskönyv
- Csikó nyilvántartó könyv
o félvér csikók könyve (a kancatulajdonos más
ménnel fedeztetett, csak chipes jelölés.) Haszonállat
előállító keresztezés.
Származási pont. (21.old)
- Fajtaazonosság
- Ősök értékelése

- A kettő együtt max 100 pont
Nemesítő mének (18.old)
- angol telivér,
- shagya arab,
- arab telivér,
- magas félvér, legalább 75% angol telivér vérhányad,
- anglo-arab,
- trakheneni
6/2016. (III.18.) TB határozat: A furioso-north star fajtában az alábbi fajták
ménjei nemesítőnek elfogadottak: angol telivér, shagya arab, arab telivér, magas
félvér (legalább 75% angol telivér vérhányad), anglo-arab, trakheneni.
(egyhangúlag elfogadva)
Domokos G.:

(22. old) Angol telivér kanca 44 pont.
(29. old) A törzskönyvből való kikerülés. Tagsági viszony?
Állásfoglalást kell kérni a NÉBIH-től.

7/2016. (III.18.) TB határozat: A származás értékelésénél a nemesítőkre (angol
telivér, shagya arab, arab telivér, magas félvér (legalább 75% angol telivér
vérhányad), anglo-arab, trakheneni. ) 2 pont jár. Az összes kapható pont az
előterjesztésben szereplő 100 pont. (64 pont származás alapján +36 pont az ősök
értékelése alapján). (egyhangúlag elfogadva)
(30. old) Nevezéktan
A nem törzsméntől született csikó az apja vonalának nevét
kapja, plusz a csikószámot. A célpárosított mén után született csikók esetében a
vonal nevének sorrendjét nem változtatjuk a második generációban.
Domokos G.:

8/2016. (III.18.) TB határozat: Az előterjesztésben szereplő hagyományos
nevezéktant a TB elfogadja. A célpárosított mének után született csikók nevének
képzése változik, nem cserélődik a továbbiakban a nemesítő mén neve a
második generációban. (egyhangúlag elfogadva)

9/2016. (III.18.) TB határozat: A Tenyésztési Bizottság az előterjesztésben
foglaltakat (a változtatásokkal együtt) a közgyűlés számára elfogadásra
javasolja. (egyhangúlag elfogadva)
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