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Vizsgáló Bizottság jelentése 

 

 

A 2010 október 17-én az Egyesület közgyűlésen a Felügyelő Bizottság jelentésében felhívta a vezetőség 

és a tagság figyelmét a Szittya Furioso Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban Szittya 

Furioso Kft.), - mint az Egyesület rendes tagja - tenyészetében tapasztalt szabálytalanságokra. Mivel az 

MGSZH részéről vizsgálat indult ez ügyben az Egyesület fajtafenntartó tevékenységével kapcsolatban is, a 

2011 január 14-i Elnökségi ülésen határozat született Vizsgáló Bizottság felállításáról a tenyészet 

működésének további kivizsgálására. (13/2011 (I.14.)) A Vizsgáló Bizottság tagjai: Csíkvári Mónika 

ügyvezető, dr. Plutzer Imre elnökségi tag, Lázi Andrea Felügyelő Bizottsági tag. 

A Vizsgáló Bizottság áttekintette a Szittya Furioso Kft. -re vonatkozó Egyesületi tenyésztési 

nyilvántartásokat, illetve az OLIR-ban megtalálható adatokat. A fellelhető dokumentumok alapján a 

következőket állapítja meg: 

 

 A csikók jelölése a tenyészetben – az OLIR-ból kigyűjtött 10 év tenyésztési adatai alapján – nem 

rendszeres, az állományban 2001-ben, 2005-ben, illetve 2010-ben voltak csak bélyegzések, mely 

tények a vonatkozó Állattenyésztési törvénynek, ENAR rendeletnek, illetve az egyesület 

Tenyésztési Programjának be nem tartását jelentik. Az elmaradt bélyegzések pótlására – amely a 

már beadott Őshonos pályázatra is tekintettel 2010-ben lett sürgető - DNS alapú 

származásellenőrzés csak a jelölésre szánt lovakra (38 db) illetve csikóra lett elvégezve. Az 

eredmény 15 esetben „származása kizárt”. 

 A 10 év alatt fedeztetésre került kancák számához viszonyítva (évente átlagosan 20-30 kanca, 

összesen 246 fedeztetés) feltűnően kevés a bejelentett és bélyegzett csikó (összesen 26 bélyegzett 

csikó) 10,5 %, így feltételezhető, hogy a szaporulat nagy része jelöletlenül került értékesítésre. Ez 

semmi módon nem szolgálja a fajtafenntartás, génmegőrzés valós érdekeit és a már előbb felsorolt 

jogszabályok több éven át való megsértését is jelenti. 

 Az Egyesület nyilvántartásai közt nem volt fellelhető állományegyeztető a tenyészet részéről az 

elmúlt évekre vonatkozóan, így az Egyesület törzskönyvi nyilvántartásában a 2010-es évben több 

pontatlanság volt tapasztalható. 

 Az eltérésekről a tenyésztésvezetőnek tudomása volt, mivel az Állattenyésztési Alapból 

„Törzskönyvben tartás” jogcímen igényelhető támogatásokhoz a benyújtás előtt a támogatandó 

lovak listáját az OLIR nyilvántartásával egyeztetni kell. A visszaküldött hibalistán szerepeltek 

többek közt azok a lovak, amelyek azonosítója nem volt az OLIR adatbázisában, bélyegzésük nem 

történt meg az ENAR előírása szerint. Ennek ellenére pl. a 2009-ben érvényben levő „Magas 

genetikai értéket képviselő lófajták” támogatásához kiadott tenyésztőszervezeti igazoláson is 

szerepelnek azok a 2003-as születésű kancák, amelyek nem voltak azonosítóval ellátva, majd a 

2010-es DNS vizsgálat alapján végül „származása kizárt eredményt” kaptak. 
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 Ezen előzmények után a tenyészet az „Őshonos pályázathoz” benyújtandó „Egyedlapon” 

valótlan adatokra kért, majd kapott igazolást a tenyésztésvezetőtől. (Az 55 felsorolt azonosító 

közül: 2010 májusában 32 db szerepelt az OLIR-ban a többi ló DNS vizsgálattal igazolt 

származásellenőrzés alapján kerülhetett bélyegzésre 2010 szeptemberben.  Ezek közül származása 

kizárt eredményt kapott 12, illetve a két pót-fedeztetési jeggyel igazolt származású 2008-as születésű 

kanca a mai napig nincs lebélyegezve.) 

 Az MGSZH által 2010 október 13-án a Szittya Furioso Kft. tenyészetében megtartott 

állományszemlére Bartók László nem engedte be az Egyesület elnökét, illetve a Felügyelő Bizottság 

elnökét.  

 Tenyészettel kapcsolatos problémák miatt az MGSZH – mint elsőfokú állattenyésztési hatóság - a 

fajta gondozásáért felelős Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület ellen eljárást 

kezdeményezett, melynek során határozatában elmarasztalta az Egyesületet a tenyésztési 

nyilvántartásokban tapasztalt hiányosságok miatt. 

 A valótlan adatok közlése, illetve az ezekre való tenyésztőszervezeti igazolás kérése és kiállítása 

egyaránt az Egyesület Alapszabályába ütköző vétség, ezért kérjük fegyelmi eljárás lefolytatását az 

ügyben érintettekkel szemben:  

 Dózsa Tamás Károly (ügyvezető-tenyésztésvezető) 

 Szittya Furioso Kft. (tag) 

 Bartók László (az említett Kft. törvényes képviselőjével közvetlen rokoni 

kapcsolatban lévő személy, egyben az Egyesület Tenyésztési Bizottságának elnöke, 

a pályázat beadásakor (2010-ben) egyesületi alelnök személyével kapcsolatban, 

akinek a több éven keresztül folyamatosan elkövetett szabálytalanságokról szintén 

tudomása volt.) 

 A fegyelmi eljárás lefolytatását azon okból is indítványozzuk, hogy a tenyészetben történt 

mulasztások, szabálytalanságok szélesebb körben is nyilvánosságra kerültek, a lótenyésztő szakmai 

szervezetek, a lovas közvélemény figyelmét az Egyesületre irányították. Az Egyesület fajtafenntartó, 

génmegőrző munkája hitelességének, a szabálykövető tagság bizalmának visszanyerése 

szempontjából fontos a vezetőség jogilag helyes álláspontjának kialakítása.  

 

 

Örkény, 2011 július 12. 

 

 

 

…………………………….  …………………………..  ………………………….. 

          Csíkvári Mónika                Lázi Andrea            dr. Plutzer Imre 

ügyvezető, tenyésztésvezető  Fegylügyelő Bizottság tagja             elnökségi tag 


