
 

 

 

Emlékeztető 
 

A Kisbéri-félvér Lótenyésztő Országos Egyesület (korábbi nevén Kisbéri és 

Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület) megismételt közgyűléséről 

 

Helyszín és időpont: 2020. március 7. 11 óra 

Herceghalom, Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 

 

 

11.15 órakor Mátyás István elnök megnyitja a közgyűlést, és bejelenti, hogy 82 

szavazásra jogosult tag jelent meg. 

 

Napirend előtt Krebs András ismerteti Dr. Hecker Walter, Dr. Pataki Balázs és Brenyó 

József könyvét a kisbéri félvérről: A kisbéri ménes története 

 

Napirendi pontok: 
1./ Beszámoló az Egyesület 2019. évi szakmai tevékenységéről 

A szakmai beszámolók a 2020. évi ménfüzetben olvashatók. 

 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a szakmai beszámolókat. 
 

 2./ Beszámoló az Egyesület 2019. évi gazdálkodásáról 

 3./ A Felügyelő Bizottság beszámolója 

A 2019. évi költségvetési kimutatás a honlapon megjelent, Novotni Péter a közgyűlésen csak röviden 

ismertette. A Felügyelő bizottság elnöke, Szöllősi árpád a beszámolót elfogadásra javasolta. 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a költségvetési beszámolót. 

 
 4./ Az Alapszabály módosítása 

Határozatok: 

 

- Az Egyesület új neve: Kisbéri-félvér Lótenyésztő Országos Egyesület 

 

- új tevékenység: Lovas sporttevékenység szervezése, valamint lovas 

sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

 

-  új tevékenység: Kisbéri – félvér lovak sajátteljesítmény vizsgálata  

 

- megszűnik a pártoló tagi státusz 

 

- Az Egyesület tenyésztői bizottságának létszáma legfeljebb 15 fő, és csak azt a 

személy lehet a bizottság tagja, aki a szavazatok legalább 50%-át megkapja. 

 

- 3 főből álljon az elnökség 

 

- az elnökség mind a három tagját (elnök, ügyvezető elnök és egy elnökségi tag) 

közvetlenül a Közgyűlés választja meg. 

 
 
 5.  A Tenyésztési Szabályzat módosítása 

 

- A teljesítményvizsgálati szabályzat a tenyésztési program részévé válik (megszűnt 

a teljesítményvizsgálati kódex) 



 

 

- Ménjelöltek esetében a küllemi megfelelés alsó pontszáma 75 helyett 70 pont lesz. 

- A ménvizsgán változik a szabadonugratás elbírálása. Az utolsó beosztó és a mért 

ugrás között 1 vágtaugrás lesz, és a skála 120 és 160 cm között, ehhez igazítva a 

pontozást. 
- Terepszakasz: a pálya kijelölésekor lehetőséget kell adni a folyamatos haladásra. 

- Az ugrások száma 6 a terepen, egy ugrás lehet összetett. A terepszakasz és a vágtaszakasz 

hossza egybe számolandó, de külön lovagolják és az időt külön mérik a pályahossz alapján 

meghatározott alapidő szerint. 

- Azt STV-t tett és a versenyző kancák a minősítésben kiegészítő pontot kapnak, egy 

szakágakra lebontott táblázat szerint. 

 
Pont Díjugratás Díjlovaglás Military Fogat 

     

4 100 cm. ill. 
kancavizsga 

A min. 60% 
 

AK C kategória 

5 110 cm L min. 60 % A0  

6 120 cm LM min. 60% A B kategória 

7 130 cm M min. 60% x  

8 140 cm St, György 55% xx A kategória 

9 150 cm S nehézoszt. 55% rövid xxx  

10 160 cm S nemzetközi 55% hosszú xxx VB 

 120 cm-ig 
legalább 1 
hibátlan pálya. 
Fölötte min. 1 
pálya legfeljebb 2 
hibaponttal. 

 Kizárás nélküli 
teljesitése, dijlovaglás 
55%. 1 terephiba lehet. 

Befejezett 
verseny, ha a ló 
min. 2 számban 
be van fogva. 

 

- A kisbéri-félvér csikók jelölése chippel és bélyegzéssel történik, a bélyegzéstől a 

tenyésztő kérésére el lehet tekinteni. (Megjegyzés: a tenyésztési szabályzat 

módosításai csak akkor lépnek életbe, amikor az új szabályzatot az 

Agrárminisztérium elfogadja!!!) 
 

A tisztújítás előtt díjazásokra került sor. Díjazott tenyésztők: 

 

2019. évben támogatásban részesült sportoló lovak tenyésztői: oklevél 

 

Díjugratás: 

Kun Lajos és Dr. Kun Katalin: Gidran Razbeg-44 Mytoc a mén-kancaverseny szuperdöntőjének 

nyertese 

Gidran XXX-44 Mór az 5 éves tenyészverseny döntőjébe jutott 

Reál-Száll Bt, Kakas Antal: Déva Demokrész az 5 éves fedeles döntőben nyújtott teljesítményéért 

 

Military: 

Ferencz Gábor: Szikrázó Szandi a military Magyar Bajnokság győztese 

Reál-Száll Bt, Kakas Antal: Déva Démosz a bábolnai 2 csillagos verseny győztese 

Varga István, Keszeg: Gidran XXIX-21 Kelevéz a military kezdő ló bajnok 

Lóska János: Cenzor Fráter az 1 csillagon rendezett ifjúsági military bajnokság győztese 

 

Nemzeti Vágta: 

Németh János (a tenyésztő, Bán Ferenc már sajnos nem él): Melisseus Madocsa Mázli  a döntő 2. 

helyezettje. Egyébként Németh János a telivérek kizárása óta mindig kisbéri-félvérekkel versenyezve 

jelenleg a Vágta legeredményesebb lovasa, 8 indulásából 7 alkalommal került a döntőbe, kétszer volt 

első és kétszer második helyezett. 

 

2019. évben az egyesület életében kiemelkedő szerepet játszó tenyésztők: vászonkép 



 

 

 

- Lóska János és családja: egyrészt a 2019. évben a kisbéri-félvér lovak sportkipróbálásában 

játszott meghatározó szerepükért, másrészt a sarlóspusztai military-műsor megszervezéséért és 

bemutatásáért 

- Szűcs Imre és Bányai Norbert részére a gyönyörű négyesfogat kiállításáért 

- Galambos Jánosnak megköszönjük, hogy az egyesület részéről minden kiállításon 

bemutatkozott ménjeivel 

- Kakas Antalnak a kisbéri-félvér lovak folyamatos sportkipróbálásáért egyszerre több 

szakágban is 

- Ferencz Gábornak, a military magyar bajnokságot 2019. évben nyerő Szikrázó Szandi 

tenyésztéséért és versenyeztetéséért 

- Szöllősi Árpádnak a fiatal lovasok körében végzett sikeres fajtanépszerűsítő munkájáért. 

 

 
 6/ Tisztújítás 

 

79 szavazásra jogosult résztvevő maradt a teremben. 

 

A választás 3 körben történt: 

1. kör: elnök és ügyvezető elnök 

2. kör: elnökségi tag(ok) 

3. kör: felügyelő bizottság és tenyésztői bizottság 

 

1. Elnökjelöltek: Mátyás István és Szöllősi Árpád 

 

Szavazás: Elnök: 79 szavazat, ebből 1 érvénytelen. 

A 78 érvényes szavazatból: 

Mátyás István: 57 

Szöllősi Árpád 21 

14/2020.03.07. sz. határozat: A Kisbéri-félvér Lótenyésztő Országos Egyesület 

elnöke 2024. május 31-ig Mátyás István. 

 

Ügyvezető elnök: 

79 szavazat, ebből 11 érvénytelen, 68 szavazat Novotni Péterre érkezett. 

15/2020.03.07. sz. határozat: A Kisbéri-félvér Lótenyésztő Országos Egyesület 

ügyvezető elnöke 2024. május 31-ig Novotni Péter. 

 

2.  A harmadik elnökségi tag megválasztása 

A harmadik elnökségi tag személyére érkezett jelölések: 

Dr. Pataki Balázs  -- vállalja 

Lóska János  -- nem vállalja 

Némedi István  -- nem vállalja 

Szöllősi Árpád  -- nem vállalja 

 

A Közgyűlés nyílt szavazással megválasztotta Dr. Pataki Balázst az Elnökség 3. 

tagjává. 

 

3. A Felügyelő Bizottság és a Tenyésztői Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Felügyelő Bizottság: Varga István (Hajdúszoboszló), Németh Amanda, Lázár 

Tamásné (nyílt szavazással megválasztva) 

 

Tenyésztői Bizottság: 19 jelölt került a szavazólistára 

 

14 fő kapta meg a szavazatok legalább 50%-át, így a Tenyésztői Bizottság tagjai: 



 

 

 
A bizottságba bekerült 

jelöltek  

 

Kakas Antal   

Galambos János  

Lóska János  

Szakál Endre  

Némedi István  

Egyed László  

Bányai Norbert  

Németh Imre  

Dr. Pataki Balázs  

Varga István  

Dobi Dezső  

Boda János  

Ódor Gábor  

Fekete Pál  

 

A 3. kör számlálási szünetében Dr. Hecker Walter bemutatta frissen megjelent könyvét 

a kisbéri félvérről. A könyvet a szerzőnél azonnal meg lehetett vásárolni. 
 

7./ A 2020. évi szakmai terv és költségvetés megvitatása és elfogadása 
 

Novotni Péter ismertette a 2020. évi szakmai tervet:  
- az Alföldi Állattenyésztési Napokon már nem vesz részt az Egyesület 
- az MLOSZ többi tagegyesületével együtt megjelenést tervezünk a 

németországi Eurocheval kiállításon július második felében 
- a Farmer Expón továbbra is bemutatkozunk, de jó lenne egy kicsit frissíteni a 

bemutatónkat 
- a ménvizsgát szeptember végére tervezzük a tavalyi helyszínen, az esetleges 

kísérő rendezvényről a Tenyésztői Bizottság fog még tárgyalni 
- továbbra is támogatjuk a kiemelt ménekkel való fedeztetést és a kiemelkedő 

sportteljesítményeket 
- a pénzügyi tervet ehhez igazítottuk. 
 
A Közgyűlés a 2020. évi szakmai és pénzügyi tervet elfogadta. 

 
 
8./ Egyebek –benne az Államkincstár tájékoztatója az őshonos 
támogatásokról  -- erre nem került sor, mert az Államkincstár képviselői nem 
tudtak megjelenni. 

 

 

Gyúró, 2020. március 18. 

 

 

     Az emlékeztetőt készítette:  

 

 

 

 

      Janászik Andrea 

      tenyésztésvezető 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


