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2015. évi közgyűlés (ideje 2016. február 27.) 
A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete közgyűlése a 2015. évre vonatkozó szakmai 
beszámolót egyhangúlag elfogadta (határozatszám: 4/2016.02.27) 
 
Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó felügyelőbizottsági beszámolót a közgyűlés egy 
tartózkodással elfogadta (határozatszám: 5/2016.02.27). 
 
A 2015. évi pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta (határozatszám: 
6/2016.02.27) 
 
A 7/2016. február 27. határozat kimondta, hogy a fajtajelleg/típus ellenőrzésre irányuló 
ismételt ménbírálaton részt nem vevő mének elvesztik a tenyésztési engedélyüket. A tenyésztési 
engedély ismételt visszaszerzésének módja újabb sikeres ménvizsga letételét követően 
lehetséges. 
 
A 8/2016. február 27. számú határozatával a közgyűlés a 2016. évre vonatkozó szakmai tervet 
egyhangúlag elfogadta. 
 
A vitára bocsátott 2016. évi pénzügyi tervet a közgyűlés vita nélkül a 9/2016. február 27. 
határozatával egyhangúlag elfogadta. 
 
A közgyűlés egyhangú határozatot hozott (10/2016. február 27.) a tekintetben, hogy azok akik 
a lovaik törzskönyvi nyilvántartását nem kérik, lovaikat törzskönyvi ellenőrzésbe nem jelentik 
be, nem  jogosultak az állományukban született csikókra csikószámot kérni. Ezektől az 
egyesület (összhangban a vonatkozó jogszabályokkal) megtagadja a csikószám kiadását. 
 
2016. évi közgyűlés (ideje 2017. február 11.) 
A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete közgyűlése a 2016 évre vonatkozó szakmai 
beszámolót egyhangúlag elfogadta (határozatszám: 5/2017.II.11.) 
 
Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó felügyelőbizottsági beszámolót a közgyűlés 
egyhangúan elfogadta (határozatszám: 6/2017.II.11.). 
 
A 2016. évi pénzügyi beszámolót kérdés, hozzászólás, vagy véleményalkotás nélkül, a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta (határozatszám: 7/2017.II.11.) 
 
A 8/2017.II.11. számú határozatával a közgyűlés a 2017. évre vonatkozó szakmai tervet 
egyhangúlag elfogadta. 
 
A pénzügyi terv felett vita nem volt, azt a közgyűlés a 9/2017. II. 11. határozatával 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Tenyésztői kezdeményezésre a sportpóni megnevezés módosítását magyar sportpóni névre, a 
10/2017.II.11. határozatával a közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadta. 



 
A közgyűlés a hucul lovak ménvizsgáját célszerűnek látta bővíteni a fogatban történő 
vizsgalehetőséggel. E szerint a ménjelöltek a jövőben egyes fogatolásban is ménvizsgát 
tehetnek. A pálya hossza legalább 6000 méter, szintkülönbség 150-200 méter között. A terepen 
legalább három akadály kerül elhelyezésre. A pálya vége egy lovaspályán fejeződik be, ahol 
nem egyenes vonalvezetés mellett legalább öt, az akadályhajtásban megszokott akadályt kell 
teljesíteni. 50 percnél előbbi és 90 percnél hosszabb idejű teljesítés esetén a vizsga nem kerül 
figyelembe vételre. A 6000 méteres úton megállni nem lehet. Vizsga után az érverések száma 
70-80, a légvételek száma 100-135 között. E feletti tartományokban a rossz erőnlét, a hiányos 
felkészítés miatt a ló kizárva. Az érverések és légvételek száma vonatkozik a nyereg alatt 
vizsgát teljesítőkre is, nekik folyamatos haladás mellett 60 perc áll rendelkezésre. 
A tenyésztési program mellékletét képző teljesítményvizsgálati szabályzat módosítását a 
11/2017.II.11. számú határozattal a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

A tenyésztési program bővült az ex situ tartási feltételekkel, amit az ex situ génmegőrzési 
pályázati felhívással összhangban volt célszerű elvégezni. Az ex situ génmegőrzési pályázati 
felhívásban lehetőségként kínálkozó méncsikó nevelésre támogatási igazolást akkor ad ki a 
tenyésztőszervezet, ha legalább három azonos évjárati csikó nevelése folyik, csikónként fél 
hektár területen. . A méncsikók kezelhetősége, az állategészségügyi megelőző tevékenységek, 
a patafaragás, ápolás, rendszeres lekötés egyértelmű tényezőkként jönnek számításba. 
 
A közgyűlés a tenyésztési program ilyetén módosítását a 12./2017.II.11. számú határozatával 
egyhangúlag elfogadta.  
 
A közgyűlés a 13/2017.II.11. számú határozatával ismételten megerősítette, hogy a 
tenyészszemle eredmények (méneskönyvi felvétel, kanca teljesítményvizsgák) kerüljenek 
bejegyzésre a lóútlevel „tenyésztőszervezeti bejegyzések” oldalára. 
 
6 igen szavazat ellenében 7 szavazat és 22 tartózkodással a 14/2017/II.11. számú határozattal 
elvetésre került az a tenyésztői javaslat, miszerint a tenyészszemléken, minősítésen meg nem 
jelent kancák csikói ne kaphassanak fajtajeles bélyegzést. A közgyűlés továbbra is 
megfontolásra ajánlja minden kancának tenyészszemlén való részvételét. 

Az Egyebek napirendi pontban a 15/2017.II.11. határozattal döntés született a hucul mének 
2017. évi felülvizsgálatáról. 
 
2017. évi közgyűlés (2018. március 11.) 
A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete közgyűlése a 4/2018.III.11. számú 
határozatával a 2017. évre vonatkozó szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 
Az Egyesület 2017. évi gazdálkodására vonatkozó felügyelőbizottsági beszámolót a 
5/2018.III.11. számú határozattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
  
A 2017. évi pénzügyi beszámolót kérdés, hozzászólás, vagy véleményalkotás nélkül a 
6/2018.III.11. számú határozattal a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
 
A szakmai program tárgyalása során tagsági kezdeményezésre felvetődött a teljes 
kancaállomány DNS vizsgálatának bevezetése, továbbá valamennyi megszületett csikó DNS 
alapú származásellenőrzése, majd ezt követően egyedi azonosítása. Sokszor egymásnak 
ellentmondó javaslatokat követően e témakörben az alábbi határozatok születtek:  



3 tartózkodás mellett a közgyűlés megszavazta a szúrópróba szerű származásellenőrzést. 
(határozatszám: 7/2018.III.11.) 
A közgyűlés a 8/2018.III.11. határozatával kimondta, hogy 2018. évvel kezdődően a 
megszületett kancacsikók 10 %-ának szúrópróba szerű származásellenőrzésére kerül sor. 
Ugyancsak egyhangú határozattal (9/2018.III.11. határozat) kimondásra került, hogy 2018-tól 
a „0”-ra végződő csikószámú kancacsikók származásellenőrzésére kell megtörténjen. 
Amennyiben a „0” végződésű csikószámot méncsikó kapná, akkor az alatta levő legközelebbi 
kancából kell mintát venni. 
 
A közgyűlés a 10/2018.III.11. számú határozattal egyhangúlag fogadta el, hogy a 
származásellenőrzés költségét az Egyesület viseli, ám hibás származás esetén a 
tulajdonos/tenyésztő köteles a költségviselésre. 
 
Egy tenyésztőtárs felvetett, hogy nagyszámú hucul kancaállományát eljes körű DNS 
vizsgálatnak vetné alá és kérte az egyesületet e költség átvállalására. A közgyűlés ezt a 
javaslatot a 11/2018.III.11. számú határozatával egy szavazat ellenében elvetette! 
 
A 2018. évi szakmai terv kapcsán továbbra is kiemelt szerepet kap a génmegőrzési támogatással 
kapcsolatos szaktanácsadási tevékenység. Tekintettel arra, hogy a pályázatban szereplőknek 
kötelessége a kancák alapminősítése (méneskönyvi felvételen való keresztülesése), az 
Egyesület számos helyen tenyészszemléket hirdet meg, de változatlanul fenn áll a 
tenyészszemlék kezdeményezésének a lehetősége is, ha legalább 10 egyed minősítését kéri egy 
csoport! 
Az Egyesület fajtafenntartásában lévő valamennyi fajta esetében alapelv, hogy a fajtába 
beleszületés egyidejűleg nem feltétlenül jelent tenyészállat minőséget. A méneskönyvi 
feltételeknek minden kancának meg kell felelni, ezért a bírálatokon részt kell venni. Az a kanca 
(fajtától függetlenül), amelyik a tenyészbírálaton nem jelenik meg, vagy ennek során 
méneskönyvi felvételt nem nyert, annak a csikója nem kaphat fajtajelet. Fontos, hogy ne a 
szaporításon, hanem a tenyésztésen legyen a hangsúly. Átgondolt párosításokra van szükség, 
kerülve a rokontenyésztés mértékének növekedését. Méneskönyvi felvételt nem nyert kancákat 
ne fedeztessenek a tenyésztők. Ezek munkalovaknak megfelelők lehetnek, de szaporításukkal 
a tenyésztési minőségének rontása nem fogadható el! 
 
Ezek után a 2018 évi szakmai és pénzügyi terv a közgyűlés 12/2018.III.11. számú 
határozatával egyhangúlag elfogadásra került. 
 
2018. évi közgyűlés (2019. április 27.) 
A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete közgyűlése ellenvélemény és tartózkodás 
nélkül a 4/2019.IV.27. számú határozatával a 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolót 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Az Egyesület 2018. évi gazdálkodására vonatkozó felügyelőbizottsági beszámolót az 5/2019. 
IV.27./ számú határozattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
  
A 2018. évi pénzügyi beszámolót kérdés, hozzászólás, vagy véleményalkotás nélkül a 6/2019. 
IV.27./ számú határozattal a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

A közgyűlés a 7/2019. IV.27./ számú határozatával elfogadta a 2019. évi hucul ménvizsga 
helyszínéül Gyűrűs terepviszonyát, egyben felhatalmazta a vezetést a szükséges előkészületek 
elvégzésére. 



 
8/2019. IV.27./ számú határozatával a közgyűlés három tartózkodás ellenében elfogadta az 
országos tenyészszemle, egyben ménvizsga helyszínéül (a hucul fajta kivétel) Sarlóspuszta 
Vadászati-, Mezőgazdasági- és Turisztikai Központot.  
 
Meglehetősen heves vita bontakozott ki a külföldi bírók tenyészszemlére való meghívásáról és 
bíróként alkalmazásáról. Végül a következő határozat született: A közgyűlés 9/2019. IV.27./ 
számú határozatával egyhangúlag a mellett foglalt állást, hogy ha  a fajta tenyésztői 20 
különböző korú, egyesületi nyilvántartásban szereplő lovat neveznek (garantálnak) az adott 
fajtából, akkor hívható nemzetközi bíró a minősítéshez. Minden más esetben hazai bírók 
minősítenek. 
 
2019. január 1-től az Egyesület kikerült az ÁFA körből, alanyi adómentessé vált. Ez 
szükségessé tette új szolgáltatási díjak meghatározását, s egyébként is 10 éve változatlanok az 
egyesület szolgáltatási díjai. A közgyűlés 9/2019. IV.27./ számú határozatával változatlanul 
hagyta az éves tagdíj összegét. Ez 5000 Ft. A lovanként kiszámlázandó törzskönyvezési díj 
összege a KKV státuszú tenyésztőknek 2500 Ft-ra, a nem KKV státuszú tenyésztőknek 
lovanként 6000 Ft összegre módosult. A határozat kapcsán tartózkodás, vagy ellenvélemény 
nem volt.  
 
Figyelembe véve a tényt, miszerint az Egyesület informatikai eszközei könyviteli szempontból 
„nullára leírtak” s meghibásodásuk több esetben előfordult, a közgyűlés a 10/2019. IV.27./ 
számú határozatával egyhangúlag jóváhagyta egy laptop és a telepítéshez/használathoz 
szükséges programok megvásárlását. 
A 2019. évi feladatokhoz tervezett források összegét, azon belül a költségszerkezetet a 
közgyűlés a 11/2019. IV.27./ számú határozatával egyhangúlag jóváhagyta.  
 
Az elnök tájékoztatta a közgyűlést a 2018. november 1-től érvénybe lépő EU 
ÁLLATTENYÉSZTÉSI Rendeletről, s ennek kapcsán szükségessé váló vitarendezési és 
esélyegyenlőségi szabályzatról. Az elnök ismerteti a közgyűléssel mindkét szabályzatot, amit 
a közgyűlés 12/2019. IV.27./ és 13/2019. IV.27./ számú határozataival egyhangúlag elfogad, 
a szerint, hogy a szabályzatok karbantartásának feladatát egyben a vezetőség hatáskörébe utalta. 
 
EU Állattenyésztési Rendelet következtében szükségessé váló intézkedések között időszerűvé 
vált a tenyésztési programok részévé vált teljesítményvizsgálati szabályzatok áttekintése. A 
minishetland fajtára vonatkozóan egy agility jellegű vizsgarendszer került kimunkálásra és 
bemutatásra. 
A shetland póni és a hucul lófajta esetén visszatérő kérdésként merült fel az istálló/tenyészetnév 
adásának a fontossága. A közgyűlés ezt kötelezővé nem tett, de a lehetőségét az egyesület 
fenntartásában lévő mindegyik lófajtára nézve elfogadta. Ugyancsak kérdést szenvedett a 
tarnszponder kontra bélyegzés kérdése.  
 
Végül is az alábbi határozatok születtek: A közgyűlés a 14/2019. IV.27./ számú határozatával 
ellenvetés nélkül elfogadja a shetland póni tenyésztési programját aszerint, hogy a minishetland 
esetében a közgyűlésen tárgyalásra került feladatsor képezi a vizsgafeladatokat, s a 
minishetland tartós megjelölése elektronikus jeladóval történik. A normál-méretű shetland póni 
teljesítményvizsga szabályzata nem módosul, tartós jelölése transzponderrel történik, de a 
tenyésztő/tulajdonos másodlagos jelölésként (mintegy márkajelként) kérheti a megtüzesített 
vassal történő bélyegzést.  
 



A haflingi fajta tenyésztési programjához, illetve teljesítményvizsgálati szabályzatához nem 
érkezett vélemény, vagy ellenvélemény. Megerősítést nyert, hogy a fajtának tartós megjelölése 
megtüzesített vassal (ahogyan Európa-szerte is), az eddig is szokásos bélyegzési formával 
történik. A tulajdonos saját költsége terhére, a bélyegzés mellett kérheti a transzponderrel való 
jelölést is. A tenyésztők élhetnek a tenyészetnév/istállónév adásának lehetőségével. A 
közgyűlés a 15/2019. IV.27./ számú határozatával ellenvetés nélkül elfogadja a haflingi kisló 
tenyésztési programját. 
 
A hucul kisló tenyésztési programjának tárgyalására során megerősítést nyer az eddigi 
tenyésztési program, illetve teljesítményvizsgálati szabályzat azzal a tenyésztési programban is 
rögzített megjegyzéssel, hogy a hucul fajta ménvizsgájára sor kerülhet az Aggteleki Nemzeti 
Park, a Zalai Dombság, a Bakony természetföldrajzi környezetében kialakított eddigi gyakorlat 
szerinti akkreditált pályán, de egy adott évben minden ménjelölt azonos helyen tesz vizsgát. A 
fajta tartós megjelölése megtüzesített vassal, a gyakorlattá vált bélyegzési formulával történik. 
Ha a tenyésztő/tulajdonos szükségét látja, akkor alternatív jelölésként a saját költsége terhére, 
a bélyegzés mellett a transzponderes jelölést is kérheti. A tenyésztők élhetnek a 
tenyészetnév/istállónév adásának lehetőségével. A közgyűlés a 16/2019. IV.27./ számú 
határozatával ellenvetés nélkül elfogadja a hucul kisló tenyésztési programját. 
 
A jelenlévő fjord kisló tenyésztők az előterjesztett (előzetesen kiküldött és eddig érvényben 
lévő) tenyésztési programmal ellentétben felvetik más teljesítményvizsgálati szabályzat 
beépítését a tenyésztési programba. Határozottan állást foglalnak a tekintetben is, hogy a 
fajtának tartós jelölése transzponderrel történjék. A 17/2019. IV.27./ számú határozatával 
ellenvetés nélkül a közgyűlés úgy foglalt állást, hogy a fjord kislovat tenyésztők 2019. május 
31-ig kötelesek az elnökség elé terjeszteni az új vizsgaszabályzatot. Ha eddig az időpontig ez 
nem történik meg, akkor az eddigi gyakorlat szerint és a közgyűlésnek is előterjesztett 
vizsgaszabályzat marad érvényben.  
 
A közgyűlés a 18/2019. IV.27./ számú határozatával tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadja, hogy a fajtának tartós megjelölése 2019.-től kizárólagosan elektronikus jeladóval 
történik. A tenyésztők élhetnek a tenyészetnév/istállónév adásának lehetőségével. 
 
A sportpóni tenyésztési programjának tárgyalása során megállapítást nyert, hogy az előzetesen 
kiküldött anyaghoz észrevétel nem érkezett és a helyszínes sem történt megjegyzés vagy 
kérdésfelvetés. Újra megerősítésre került, hogy a fajta tenyésztői tartós megjelölésként 
továbbra is a transzponderrel való jelölést tudják elfogadni és élni kívánnak a 
tenyészetnév/istállónév adásának lehetőségével A közgyűlés a 19/2019. IV.27./ számú 
határozatával tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a magyar sportpóni tenyésztési 
programját. 
 
Az egyesület vezetése által hangsúlyozásra került, hogy az egyesületi határozatok akkor tudnak 
életbe lépni, ha a tenyésztési hatóság azokat jóváhagyta. 
 
A közgyűlésen megkezdődött a 2020 évi tisztségviselő-váltás (tisztújítás) előkészítése. A 
közgyűlés a 20/2019. IV.27./ számú határozattal tartózkodás és ellenvetés nélkül egyhangúlag 
elfogadta Dr. Kertész Pétert, Szabó Nándort és Iványi Lászlót jelölőbizottsági tagoknak, 
akiknek a tisztújítással kapcsolatos feladatát is megfogalmazta a közgyűlés. 
 
 
 


