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Jelen vannak:
Domokos Gábor
Horváth Sándor
Kucsora István
Klucsai Dávid
Molnár László
Nagy Tamás
Novák Pál
dr. Plutzerné Tánczos Anikó
Torma Gábor
Víg László
Vén János
Csíkvári Mónika
Perényi János
Bánfi Anett

Napirendi pontok:
1. Tenyésztési koncepció alapelveinek megvitatása, sarkalatos kérdések felvetése, a
további megbeszélések ütemének, gyakoriságának meghatározása.
2. A fajtához kapcsolódó mélyhűtött szaporítóanyagok felmérése, felhasználásukkal
kapcsolatos alapelvek, finanszírozási kérdések megvitatása. Sperma mélyhűtésre
alkalmas és szükséges mének elvi kiválasztása, valamint a gyakorlati megvalósítás
(pénzügyi lehetőségek) megtárgyalása.
3. Vonalfenntartás szempontjából kikerülhetetlen idős mének célpárosítási
lehetőségeinek, ill. állami tulajdonú gyengén foglalkoztatott mének áthelyezésének
megvitatása. 2015. évi ménelhelyezési, párosítási tervek felmérése.
4. Kancavizsga életre hívása, alapkövetelmények, alapelvek meghatározása.
Végrehajtási határidő meghozatala.
5. Minősített Csikó Program életre hívása, alapkövetelmények, alapelvek
meghatározása. Végrehajtási határidő meghozatala.
6. 2015. évi rendezvénytervek felmérése, előzetes programnaptár összeállítása.
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1. Napirendi pont.

Tenyésztési koncepció alapelveinek megvitatása, sarkalatos kérdések felvetése,
a további megbeszélések ütemének, gyakoriságának meghatározása.
Domokos G.: A Tenyésztési Programot úgy kell módosítanunk, hogy hosszú távon is megállja
a helyét.
1./2014 (10.24.)TB határozat: A Tenyésztő Bizottság egyhangúlag elfogadta a jelenleg
érvényben levő szabályzat szerinti tenyészcélt: „Az eredeti mezőhegyesi tenyésztési
elvek figyelembe vételével a modern kor követelményeinek megfelelő, a lovassport több
ágában / pl.: díjugratás, díjlovaglás, fogathajtás/ is eredményesen használható fajta
tenyésztése, mely élénk vérmérsékletű, kiegyensúlyozott idegrendszerű, megbízható,
szilárd szervezetű, kitűnő mozgású magyar melegvérű lófajta. Kiemelten fontos a
hagyományos származási értékek, vonalak, családok és a más fajtáktól
megkülönböztethető fajtajelleg rekonstruálása. A használati érték növelése, mely a
sportban és a szabadidő eltöltésében alkalmassá teszi a fajtát az eredményes
szereplésre.”
2./2014 (10.24.) TB határozat: A Tenyésztési Program fejezeteinek átdolgozására
előkészítő bizottságot jelölt ki a TB. Tagjai: Domokos Gábor, Halasi Endre, Horváth
Sándor, Klucsai Dávid, Molnár László, Novák Pál. Az előkészítő bizottság által javasolt
anyag kerül majd a teljes TB elé megvitatásra és jóváhagyásra. (Egyhangúlag elfogadva.)
3./2014 (10.24.) TB határozat: A fajtasztenderdet táblázatos formában kellene
összefoglalni.
Fényképeken kellene szemléltetni a kívánatos típust (kanca, mén), illetve a könnyebb és
nehezebb felépítésű típusokat. (Egyhangúlag elfogadva)
4./2014 (10.24.) TB határozat: Szín: Kívánatos a pej és fekete, elfogadott a sárga és a
szürke. (egyhangúlag elfogadva)
Domokos G.: Le kellene zárni a Méneskönyvet.
Csíkvári M.: Az elmúlt 20 évben kb. 2880 csikó született a fajtában. A ménjeink után sok
„köztenyésztésű” utód van. Egyes körzetekben sok olyan egyed található, melyek
genetikájukat tekintve egyenértékűek a jelenleg nyilvántartásban lévőkkel. A tenyésztési kedv
a teljes lótenyésztő ágazatban csökkenő tendenciát mutat.
Novák P.: Építkezni kell, ki kell alakítani egy egyesületi stratégiát, hogy bővíthessük a
tenyészállományt.
5./2014 (10.24.) TB határozat: A törzskönvbe kerülés feltételeit pontosan meg kell
fogalmazni. A Méneskönyv lezárása csak hosszú távú cél. (egyhangúlag elfogadva)
Domokos G.: Még az igén szükséges újabb egyeztetés.
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Az előkészítő bizottság kidolgozza a további pontokat, decemberben csak a Tenyésztési
Program kerül napirendi pontra egy teljes TB ülésen.
2.-3. Napirendi pont
A fajtához kapcsolódó mélyhűtött szaporítóanyagok felmérése, felhasználásukkal
kapcsolatos alapelvek, finanszírozási kérdések megvitatása. Sperma mélyhűtésre
alkalmas és szükséges mének elvi kiválasztása, valamint a gyakorlati megvalósítás
(pénzügyi lehetőségek) megtárgyalása.
3. Vonalfenntartás szempontjából kikerülhetetlen idős mének célpárosítási
lehetőségeinek, ill. állami tulajdonú gyengén foglalkoztatott mének áthelyezésének
megvitatása. 2015. évi ménelhelyezési, párosítási tervek felmérése.
Kucsora I.: 20 adag Jágó sperma van.
Novák P.: Bár 3 élő fia van, az egyesületnek kellene megvennie, központilag tárolni.
Torma G.: Árajánlatokat kellene kérni tárolásra.
Klucsai D.: dr. Fekete Zoltánnál lehetne tárolni.
Vén J.: Új mén spermavételre való beállításakor 200 eFt/mén-tól kezdődik a költség.
6./2014 (10.24.) TB határozat: Tenyésztő Bizottság támogatja a Furioso XXXII tm. (Jágó)
spermájának megvásárlását. (egyhangúlag elfogadva)
Utána kell járni, hol található még esetleg más ménektől fagyasztott szaporítóanyag.
További élő mének, melyek után célszerű lenne fagyasztani spermát: Johnson, Gyanú, Buli,
Nádas, Futár, Nimród, Ciceró.
Klucsai D.: a 2015-ös fedeztetési idényre kéri a Kiskunsági NP állományára a North Star XII
tm.-t.
A továbbiakban a TB áttekintette a jelenlegi ménparkot a ménlista alapján.
4. Napirendi pont
Kancavizsga életre hívása, alapkövetelmények, alapelvek meghatározása. Végrehajtási
határidő meghozatala.
Domokos G.: az első alkalommal széles körben kell meghirdetni. Később 3-4 éves
korosztálynak a mén STV-hez kapcsolódóan. Jó lenne anyagi motiváció, pénzdíj.
Molnár L.: Szükség van a ménvizsga rendszer átdolgozására is!
Domokos G.: Kancák számára is biztosítani kell a nyereg alatti és fogatvizsgát egyaránt.2015
őszétől be kell vezetni a kancavizsgát.
7./2014 (10.24.) TB határozat: Kancavizsga évente egyszer kerül lebonyolításra. Első
alkalommal 2015 őszén kerüljön megrendezésre. A TB kidolgozza a feltételrendszert.
(Egyhangúlag elfogadva)
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5. Napirendi pont

Minősített Csikó Program életre hívása, alapkövetelmények, alapelvek
meghatározása. Végrehajtási határidő meghozatala.
Adatgyűjtésre van szükség. A mének ivadékainak bírálata, ménnevelő kancák kijelölése.
8./2014 (10.24.) TB határozat: A bírálat kötelező a ménutánpótlásra szánt csikók, a
támogatott párosításból született csikók, illetve a „ménnevelő kanca” státuszú kanca csikói
számára. A tenyészkanca utánpótlásra szánt csikók számára ajánlott. (egyhangúlag elfogadva)
A TB kidolgozza a részleteket.

6. Napirendi pont

2015. évi rendezvénytervek felmérése, előzetes programnaptár összeállítása.
-

regionális szemlék
25 éves évforduló az alföldi Állattenyésztési Napokon
nyeregszemle
Nemzetközi Furioso Fesztivál
Őszi kancavizsga, 25 éves évforduló záróünnepsége egyesületi rendezvény
keretei közt

7. Napirendi pont: Egyebek
Torma G.: A csikójelölés változtatása szükséges. Nemzetközileg a chip az elfogadott.
Domokos G.: A Tenyésztési Programban erre is ki lehet majd térni. Többször változtattunk az
elmúlt években. Nincsen bejáratott fajtajel.
Horváth S.: külön engedélyt kér saját tenyésztésű ménjére. Catalin XII-86 Dacos
Vén János és Domokos Gábor elmennek lebírálni a mén.
Torma G.: Fontos lenne telivér mén felkutatására a tenyésztés számára.

…………………………………….
Domokos Gábor

………………………………………
Csíkvári Mónika
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