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Az Egyesület életében 2017. évben három kiadvány is megje-
lent, amely a tenyésztőket szakmai információkkal látja el. Ezek 
közül első helyen kell megemlíteni Dr. Mihók Sándor és szer-
zőtársai közreműködésével megjelenő, A magyar hidegvérű ló 
című könyvet, amely foglalkozik a fajta kialakulásával, a mén-
vonalak elvesztésével és megőrzésével és egyéb érdekességekkel. 
60 évvel ezelőtt jelent meg utoljára szakmai könyv a hidegvérű 
lóról.
Nagyban segítheti a tenyésztők eligazodását az alapító és egyéb 
ménvonalak tekintetében a 2017-ben kiadásra került ménka-
talógus, valamint az egységes szabályzat, mely alapszabályt, 
tenyésztési programot, teljesítményvizsgálati szabályzatot, fe-
gyelmi szabályzatot is tartalmaz az Egyesület tisztségviselőinek 
felsorolása mellett.
A szakmai események és rendezvények az immár hagyományos 
ménvizsgával indultak április hónapban. A ménvizsgára jelent-
kezők számára való tekintettel az elnökség a tenyésztési bizott-
ság javaslata alapján Tiszaföldváron és Kaposváron rendezett 
ménvizsgát, ahol a fajta szempontjából veszélyeztetett ménvo-
nalak jól felkészített egyedei tettek eredményes vizsgát.
Az Egyesület az Őrségi Nemzeti Parkkal közösen elindította a 
Muraközi kutatási programot, amelynek 2017. évben már ér-
tékelhető eredményei voltak. A kutatást tovább kell folytatni, 
melynek eredményeképpen több éves munkával kialakítható 
az a muraközi típusú ló, amely nem csak megjelenésében, ha-
nem genetikájában is elkülöníthető lesz a Magyar Hidegvérű 
fajtától.
Ami a kiállításokat és vásárokat illeti, ugyancsak bőséges meg-
jelenést kínált a tenyésztőknek és az Egyesületnek a 2017-es év. 
A rendezvénysorozaton való megjelenés Hódmezővásárhelyen 

indult 2017. május 4-6 között, hosszú kihagyás után az Egye-
sület két hidegvérű ménfogattal, illetve négy tenyészménnel 
képviseltette magát a színvonalas rendezvényen, Nagy Ferenc 
tiszaföldvári és Szentpétery Szabolcs vízvári tenyésztő jóvoltá-
ból. Az igényesen felkészített tenyészállatok és fogatok méltán 
arattak a látogatók és a szakma körében elismerést.
Immár második alkalommal került megrendezésre 2017. júni-
us 24-én a Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpont-
jában Bőszénfán a Hidegvérű lovak nyílt napja az Egyesület és 
a Kaposvári Egyetem közös szervezésében azzal a céllal, hogy 
az ott elkezdett tenyésztői munkának az eredményeiről az ér-
deklődők számára tájékoztatást nyújtson. 
A regionális kiállítások közül a Szentlőrinci Gazdanapokat és 
a Debreceni Farmer Expot érdemes kiemelni, ahol az egyesület 
tagjai rendszeresen képviselik saját tenyészetüket és az Egye-
sületet is.
Az elmúlt évben a két rendezvény közül a Szentlőrinci volt a 
látogatottabb és sikeresebb, hiszen az egyéni díjazásokon kívül 
az Egyesület a Magyar Állattenyésztők Szövetségének tenyész-
tőszervezeti különdíját érdemelte ki.
 Debrecenben az elmúlt évekhez képest a hidegvérű fajta meg-
jelenése visszafogottabb volt, csak egy tenyészmén felvezetésé-
re került sor a rendezvényen.

▶ Tenyésztés

Eseményekben gazdag évet zárt
a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő
Országos Egyesület

Szentpétery Szabolcs vízvári tenyésztő ménfogata (Fotó: Novotni Péter)Nagy Ferenc tiszaföldvári tenyésztő ménfogata (Fotó: Novotni Péter)
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Az elmúlt évekhez hasonlóan a Kaposváron megrendezésre 
került  Állattenyésztési Napok a hidegvérű fajta szempontjából 
egy kiemelt hely, mint a korábbi években megszokott volt, itt 
jelenik meg a legnagyobb létszámú hidegvérű ló. A fajta iránt 
érdeklődők ezen a helyszínen találkozhatnak a legtöbb hideg-
vérű lóval és tulajdonosaikkal. A 2017. évi kaposvári rendez-
vény a Magyar Ló Napja programjával egészült ki. Ezen a ese-
ményen az Egyesület és tagjai nemcsak tenyészállatokkal, 
hanem közönségprogrammal is igyekeztek népszerűsíteni a 
fajtát.
2017. év legrangosabb eseménye az OMÉK rendezvénye volt. 
Az Egyesület a tenyészállatokon kívül fogatbemutatóval emel-
te a közönségprogramok színvonalát. Az OMÉK-on – fennál-
lása óta - a legnagyobb elismerésben részesült az Egyesület, 

hiszen átvehette a Magyar Állattenyésztők Szövetségének te-
nyésztőszervezeti nagydíját.

Gebri Tamás nagykállói kiállító
tenyészménje a debreceni
Farmer Expon (Fotó: Novotni Péter)

Szalai Bence díjazott tenyészménjei (Fotó: Magyar Mezőgazdaság)

Kaposvári Egyetem bőszénfai díjazott tenyészkancája
(Fotó: Magyar Mezőgazdaság)

Baksa Sándor karancslapujtői tenyésztő díjazott tenyészménje
(Fotó: Magyar Mezőgazdaság)

MÁSZ tenyésztőszervezeti nagydíj átadása (Fotó: Magyar Mezőgazdaság)

Bőszénfai hidegvérű ménes
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Szentpétery Szabolcs vízvári tenyésztő díjazott 
tenyészkancája csikójával (Fotó: Novotni Péter) 

Mátyás István tata-aggostyáni tenyésztő 
díjazott kancája (Fotó: Novotni Péter) 

ifj. Baksa Sándor karancslapujtői 
tenyésztő díjazott tenyészménje

(Fotó: Novotni Péter) 

Szalai Bence kaposfüredi te-
nyésztő díjazott tenyészménje

(Fotó: Novotni Péter) 

Pekár László perekedi tenyésztő kettes kancafogata az  OMÉK-on
(Fotó: Novotni Péter) 

Nagy Ferenc tiszaföldvári tenyésztő egyes
ménfogata az OMÉK-on (Fotó: Novotni Péter) 

Szalai Bence kaposfüredi tenyésztő kettes 
ménfogata az OMÉK-on (Fotó: Novotni Péter) 

Szentpétery Szabolcs vízvári tenyésztő kettes 
ménfogata az OMÉK-on (Fotó: Novotni Péter) 

Nagy Ferenc tiszaföldvári
tenyésztő díjazott tenyészménje

(Fotó: Novotni Péter) 


