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Tisztelt  Tenyésztő ! 
  
Tisztelettel meghívjuk a Magyar Félvér Lótenyésztő Országos Egyesület 2020. évi 
közgyűlésére, melyet eredeti, márciusi időpontján a COVID-19 járványhoz 
kapcsolódó szigorítások miatt nem tudtunk megtartani. Az új közgyűlés időpontja: 
2020. augusztus 2, reggel 06.00 óra, helyszíne: az Egyesület székhelye. 
 
Napirend: 

1./ Beszámoló az Egyesület 2019. évi szakmai tevékenységéről 
 2./ Beszámoló az Egyesület 2019. évi gazdálkodásáról 
 3./ A Felügyelő Bizottság beszámolója 
 4./ Az Alapszabály módosítása 
 5.  A Tenyésztési Szabályzat módosítása 
 6/ Tisztújítás 
 7./ A 2020. évi szakmai terv és költségvetés megvitatása és elfogadása 

8./ Egyebek 
 

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés időpontja: 

2020. augusztus 7. péntek, 11 óra 

Helyszíne: 
Állattenyésztési Kutatóintézet 

Herceghalom, Gesztenyés út 1. 
 

A megismételt közgyűlés az eredetivel megegyező napirendi pontokkal kerül 
megtartásra, és a résztvevők számától függetlenül határozatképes.  
 
A  jelölőbizottság elérhetősége: Kopócs Tamás, 06-30-322-0647. Kérjük, hogy a 
társadalmi elnök, ügyvezető elnök, elnökségi tag, és három fő felügyelő 
bizottsági tag tisztségekre jelöltjeit szíveskedjen a jelölő bizottság felé jelezni.  
 
A 2019. évi költségvetési kimutatást korábbi levelünk mellékleteként megküldtük. 

 
Korábban megküldtük az állományjelentés/párosítási terv nyomtatványt, amit 
szíveskedjenek kitölteni és az egyesület címére visszaküldeni. Amennyiben 
állománybejelentőt/párosítási tervet nem küld vissza, azt akként értelmezzük, hogy 
állományában a 2019 évhez képest változás nem történt.  
 
Jelen meghívó mellékleteként megküldjük a 2020. évi Vemhes Kanca Támogatási 
pályázatról szóló tájékoztatót. A pályázat részletes, teljes anyaga a nevezett 
jogszabályban interneten elérhető 



Ménvizsga és kancavizsga 

 
Kísérő rendezvények: csikó-championátus, kancaszemle, eladónap 
A 2020. évi ménvizsga időpontja: 2020. szeptember 26-27. Helyszíne: 
Tatárszentgyörgy, Hotel Sarlóspuszta.  
2020. évben a vizsga kísérő rendezvénye egy eladónap lesz, ahová a 
résztvevő fajták tenyésztőinek eladásra felkészített lovait várjuk. Csikók 3 éves korig 
vezethetők legyenek, idősebb lovakat nyereg alatt vagy kocsiban kötelező bemutatni. 
Szabadonugróban való bemutatásra is van lehetőség, amennyiben a lovat erre 
felkészítették. A rendezvényt a lehető legtöbb fórumon meghirdetjük. Kérjük a 
lótulajdonosokat, hogy szíveskedjenek az eladónapon bemutatni szándékozott 
lovakat 2020. július 30-ig bejelenteni a tenyésztésvezetőnek. A lovakról katalógust 
is szeretnénk készíteni. 
A ménvizsgára csak beutalóval rendelkező ménjelöltek érkezhetnek! Kérjük, aki idén 
szeretne ménvizsga-beutalót szerezni, minél hamarabb jelezze szándékát, hogy 
szükség esetén az ország több pontján tudjunk beutaló-szerzési lehetőséget 
biztosítani. 
 
Tenyészszemlék 
 
A közeljövőben a következő időpontokban és helyszíneken várhatók tenyészszemlék: 
Debrecen, Július 14. Kartács utca, Lovas Akadémia (beutaló szerezhető) 
Agostyán, július 17. (Tata mellett.) 
Cserénfa, július 24. (beutaló szerezhető) (Kaposvár mellett.) 
Baracs, szeptember 11. (beutaló szerezhető) (Dunaújváros mellett.) 
 
Farmer Expo 
 

Várhatóan ez évben is megrendezésre kerül a Debreceni Farmer Expo, ahol az 
egyesületünknek lehetősége lesz néhány lovat kiállítani. Elsősorban olyan lovak 
nevezését várjuk, amelyek elővezetésben, szabadonugróban vagy / és fogatban is 
bemutathatók, illetve az egyesület törzskönyvébe születtek (MV-s azonosítóval 
rendelkeznek), vagy megyejeles azonosítóval kerültek be a magyar félvér 
törzskönyvbe.  
 
 
A közgyűlésen mindenkit szeretettel várunk! 
 
 
  Tisztelettel: 
 

 

 
 
            Novotni Péter 
          ügyvezető elnök sk. 
 
 
Debrecen, 2020. július 9. 



 


