Jegyzőkönyv
I.) ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
1.) 2011.07.12-én 10:20 perckor megkezdődött Örkényen az elnökségi ülés.
2.) Jegyzőkönyvvezető: Ország Anikó
egyhangúlag megszavazva.
3.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Plutzer Imre és Mészáros Zsolt.
Egyhangúlag megszavazva.
4.) Jelen vannak:
Bartók László
Mészáros Zsolt
Ifj. Horváth Sándor
Dr. Plutzer Imre
Korsós Zoltán
Ország Anikó
5.) Levezető elnök: ifj. Horváth Sándor
II.) NAPIRENDI PONTOK:
1.) Beszámoló az előző elnökségi ülés óta történtekről.
Beszámol: Csíkvári Mónika az I. számú melléklet alapján.


Akik vélhetően tévesen kaptak felszólítást az elmaradt tagdíj befizetéséről,
azok mutassák be a befizetést igazoló bizonylatot. Ez is szerepel a levélben.



Feladat: a 2010. február 14-én tartott közgyűlésen az új tagok által befizetett
pénzekhez tartozó, befizetéseket nyilvántartó listát, bevételi
pénztárbizonylatot vagy kp-s számlatömböt meg kell keresni. Felelős:
Csíkvári Mónika

2.) Vizsgálóbizottság jelentése és az ehhez kapcsolódó intézkedések:
Beszámol: Csíkvári Mónika az II. számú melléklet alapján.
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Csíkvári Mónika kérdése Bartók Lászlóhoz:
o 1998-es születésű Ütközetnek nevű hány csikója született?
 Bartók László: 3 db
 Csíkvári Mónika: egy sincs a nyilvántartásban.
o

1999-es születésű Elza lányának hány csikója született?
 Csíkvári Mónika: egy sincs a nyilvántartásban

o

2000-es születésű Üst II-nek hány csikója született?
 Bartók László: nincs élő csikója, az összes elpusztult alatta

o

2000-es születésű Aroma lánya II-nek hány csikója született?
 Csíkvári Mónika: egy sincs a nyilvántartásban.

o

2000-es Jáde: hány csikója született?
 Bartók László: 3 csikója van.
 Csíkvári Mónika: Nincs lebélyegezve egy sem.

o

2001-es Kata lánya: hány csikója született?
 Bartók László: 3 csikó, mind tenyésztési selejt volt.

o

2001-es Daráló lánya: hány csikója született?
 Bartók László: 2 csikója van.
 Csíkvári Mónika: Nincsenek lebélyegezve

o

2001-es Viki: hány csikója született?
 Bartók László: 3x vetélt, nincs elő csikó utána

o

2001-es Kígyász lánya: hány csikója született?
 Bartók László: nincs a tenyészetben csikója

o

2001-es Hancúr lánya: hány csikója született?
 Bartók László: 2 csikója van.
 Csíkvári Mónika: nincs bélyegezve
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o

2002-es Üdvöske lánya: hány csikója született?
 Bartók László: 2 csikója van.
 Csíkvári Mónika: nincs bélyegezve. Ezek a kancák a tenyésztés, a
fajtafenntartás szempontjából nem rendelkeznek tenyésztési
eredménnyel

Bartók László: „normalizálni akarom a helyzetet. A méncsikók már elszeparálásra kerültek.”


Korsós Zoltán kérdése Bartók László felé: Hogyan képzeled el az egyesület szakmai
munkáját és ebben hol látod a magad és Zsolt szerepét?



Korsós Zoltán kérdése Bartók László és Mészáros Zsolt felé: Konstruktív javaslattal élt-e
bármelyikőtök az elmúlt 1 évben?
o Bartók László: Éltem konstruktív javaslattal a tenyésztésvezető megválasztásánál. Én
pl. Czuczi Istvánt javasoltam volna. De minden le volt faggyúzva.

Bartók László: „nem igaz az, hogy nem az állami támogatásért kell dolgozni az Egyesületben. De, az
állami támogatásért kell!”
Csíkvári Mónika: „a szakma szabályai szerint kell tevékenykedni az Egyesületben.”
Bartók László: Felelősséget érzek: családom felé a kialakult helyzetért. Nincs helyem a Ti
megítélésetek szerint.
Közgyűlés előtt ezt fel kell vetni.
Korsós Zoltán: Te szerinted erkölcsileg helyesen jártál-e el, amikor ennek az egyesületnek a
tenyésztési vezetőjeként az egyéni érdekeidet a közösségi érdekek elé emelted?
Bartók László: Az egyesület léte a Novák Pál tevékenységével már veszélybe került. Ne akard a
nyakamba varrni.
Egyvalamit akarok: csináljuk, legyünk rajta, hogy nekünk legyen jó.
Én kiszállok ebből a témából, nem fogok megjelenni sem elnökségi sem egyesületi eseményeken.
Nem veszek részt az egyesületi munkában. Mondhatjátok, hogy Bartók László elhagyta az
egyesületet.
Korsós Zoltán: a tagsági jogaidról szeretnél lemondani?
Bartók László: Így van, lemondok a tagsági jogaimról, ha ezt elvárjátok.
Korsós Zoltán: Két alternatíva van.
1.) Fegyelmi eljárás kezdeményezése a felügyeleti jelentés alapján. Ezt nem tartom célravezetőnek
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2.) Magad beismered az elkövetett hibákat és lemondasz.
Bartók László: én lemondok.
Bartók László: Mi legyen a 40 kancával? Maradjon az egyesület keretében? Bejelentés nélkül lehet
jönni, a lovak külön vannak választva.
Horváth Sándor: Ha leírja, hogy elismeri, hogy a szabályzat xy-pontját megsértette és ezért lemond az
Egyesület elnökségi pozíciójáról, akkor megköszönném.
Bartók László: Természetesen!
Bartók László: Ha úgy ítéli meg a grénium, hogy az Egyesületben sincs helyem, akkor sincsen semmi
gond.
Dr. Plutzer Imre: Dózsa Tamásnak is meg kell adni a lehetőséget, hogy Önként távozzon, de nem
fizetés nélküli szabadságra, ha nem kíván az Egyesület mást vele szemben érvényesíteni. Vagy önként
távozik, vagy fegyelmi eljárást kell ellene kezdeményezni.
Szittya Furioso nem elhanyagolható állományt képvisel. Szükség van rájuk, hogy megőrizhessük a
genetikai varianciát.
Megengedhetetlen, hogy bármely tag nem valós adatokra kapjon igazolást.
Egy fegyelmi eljárás lefolytatása nem egyenlő azzal, hogy ki is kell zárni, de legalább azt jelzi, hogy
felszólítottuk, hogy a szabálytalanságoknak vessen véget, mert különben a második felszólításnál
kizárásra kerül.
Bartók László személyével kapcsolatban nincs alapja annak erkölcsileg, hogy az Egyesület
elnökségében részt vegyen, de a tagként való további működését nem gátolnám, főleg, ha szeretne
tenni valamit az egyesületért.
Mészáros Zsolt: Bartók Lászlóra szükség van tagként is és elnökségi tagként is.
Meg kell tenni két hét múlva a látogatást, és ha nem változik semmi, akkor vissza kell térni a témára.
Dózsa Tamással kapcsolatban: a dokumentumok, pénzüggyel kapcsolatos papírok nem megfelelően
lettek átvéve.
Korsós Zoltán: Construct Data nevű cégtől: 4.000 eurós követelés érkezett marketing szolgáltatásra,
amiről Dózsa Tamás nem tájékoztatta az Elnökséget akkoriban. Tamás, amit átadott, azt átadta, de
egy csomó mindent nem adott át. Tamás nem volt aláírásra jogosult, de mégis aláírta ezt a
szerződést. Erre semmilyen felhatalmazást nem csatolt még eddig.
Tamás jelenleg tagként tagunk, alkalmazottként alkalmazottunk, és fizetés nélküli szabadságon van.
Mészáros Zsolt: Szittya Furioso Kft: maradjon minden úgy, ahogy volt, mindenkire szükség van.
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Csíkvári Mónika:


Szittya Furioso Kft. lóállományával kapcsolatban azzal egyetértek, hogy minden kancára
szüksége van a fajtának. Garanciát kérek arra vonatkozóan, hogy nem fognak ilyen dolgok
történni, mint amik történtek.



Lehetőség legyen arra, hogy évente egyszer betekintést nyerhessünk az állományba,
ellenőrizhessünk. A csikók származásellenőrzés után kerüljenek bebélyegzésre. Ez egy
javaslat.

Bartók László: ezt már vállaltam régebben, tehát a lovak úgy fognak bebélyegzésre kerülni, hogy
előtte származásellenőrzésen esnek át.
Horváth Sándor:


Laci bácsi az egyesületi tagságáról nem kell, hogy lemondjon, de az elnökségi tagságáról
mondjon le az indoklással együtt.



Dózsa Tamás rendkívüli felmondását fogom kezdeményezni és megpróbáljuk a hátra maradt
dokumentumokat megszerezni.

Korsós Zoltán: Dózsa Tamással szemben egyrészt tagként, másrészt munkavállalóként lehet fegyelmit
kezdeményezni. Tagként kezdeményezzük-e a fegyelmit? Szerintem tagként nem vétett, de
munkavállalóként igen.
Mészáros Zsolt: kérek egy munkaszerződést, és megnézettetem egy munkaügyi jogásszal.
(Csíkvári Mónika átküldi e-mailben.)
Szavazásra bocsátott kérdés:
Kérjünk-e munkajogi szakjogászi véleményt Dózsa Tamás rendkívüli felmondásának
megvalósíthatósága ügyében és, hogy ennek alapján hozzunk döntést?
Szavazás során egyöntetűen elfogadásra került az indítvány.
Határozatok:
2011.07.12/1. határozat: Horváth Sándor, Korsós Zoltán és Mészáros Zsolt külön-külön munkajogi
szakjogászi véleményt kér Dózsa Tamás Károly rendkívüli felmondásának megvalósíthatósága
ügyében, ami alapján döntést fog hozni az Egyesület elnöke, tehát Horváth Sándor. Vélemény
kikérésének határideje: 2011.07.15., a döntés határideje: 2011.07.20. Az írásbeli véleményeket az
egyesületi e-mail címre (info@furiosonorthstar.hu) kérjük, ahonnan Csíkvári Mónika továbbítja
Horváth Sándor e-mail címére.
2011.07.12/2. határozat: az elnökség tagjai szavazás során 4 igen 1 nem szavazattal elfogadta
Bartók László lemondását a Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület elnökségi
pozíciójáról.
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2011.07.12/3. határozat: A Szittya Furioso Kft.-vel szemben az elnökség egyöntetűen megszavazta,
hogy nem kezdeményez fegyelmi eljárást, de a 2012-es és 2013-as csikóévjáratra vonatkozóan
minden megszületett csikóra csak DNS-alapú származásellenőrzés alapján adható ki csikószám. Ha a
2012-es és 2013-as évjáratokban az ellenőrzés során nem mutatkozik szabálytalanság, akkor az
ellenőrzés a mindenkori hatályos tenyésztési program és szabályzat alapján történik a továbbiakban.
Ezen felül évente minimum egy alkalommal helyszíni ellenőrzést folytat le a tenyésztői bizottság a
tenyésztési szabályzat betartását illetően.
3.) Alelnök választása
Elnapolásra került ez a napirendi pont az elnökségi ülésen bekövetkezett események miatt
(Bartók László helyére új személyt kell választani).
4.) Tenyésztői Bizottság kiegészítése:
2011.07.12/4. határozat:az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy Faluhelyi Tibort a
tenyésztői bizottsági tagságból a mai nappal visszahívja. Az érintettet az ügyvezető írásban
tájékoztatja a határozat napjától számított 2 munkanapon belül.
2011.07.12/5. határozat: az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy tenyésztői bizottsági
tagságra felkéri Halasi Endrét. A felkérés felelőse: Horváth Sándor. A felkérés határideje:
2011.07.12. Az érintettet az ügyvezető írásban tájékoztatja.
5.) Felügyelő Bizottság választásának előkészítése
2011.07.12/6. határozat: a jelölőbizottság felállítására és a felügyelő bizottság tagjainak
megválasztására a soron következő közgyűlésen kerül sor.
6.) Fotópályázat kiírása
2011.07.12/7.határozat: az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy kiírásra kerüljön
fotópályázat. Felelőse: Dr. Plutzer Imre. Kihirdetés határideje és a bírálók felkérésének
határideje: 2011. augusztus 15.
2011.07.12/8. határozat: az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy a meghirdetésre kerülő 2
(azaz kettő) kategória, összesen 5 (azaz öt) díjazottjai összesen 20.000 Ft. (azaz Húszezer
forint) értékben tárgyjutalomban részesüljön. A tárgyjutalmak megvásárlásának felelőse: Dr.
Plutzer Imre.
7.) Az egyesület arculata, fajtagondozás
16:00-kor Mészáros Zsolt rosszulléte miatt Mészáros Zsolt és Bartók László elmentek az
elnökségi ülésről.
A Jegyzőkönyv hitelesítőjének Mészáros Zsolt helyett Korsós Zoltánt választották
egyhangúlag a jelenlévő elnökségi tagok.
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Csíkvári Mónika: Szükségesnek tartom, hogy az Egyesület arculatában változtatásokat
eszközöljünk. Az egyesület nem csak szorosan véve a furioso-north star lófajta gondozásért,
génmegőrzéséért felelős szakmai szervezet, hanem mint társadalmi szervezet is sokkal
hatékonyabban kellene, hogy működjön.
Brainstorming technikával ötleteltünk az Egyesület marketing megjelenéseit illetően.
Eredmény:
2011.07.12/9. határozat: az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy az
Egyesület tagjainak kérdőívet küldünk ki, amely ki fog térni az Egyesülettel való
elégedettségre, az Egyesület fejlesztését, marketingjét illető tagi ötletekre, az Egyesületi
honlap fejlesztésével kapcsolatos tagi ötletekre. Felelősök: Csíkvári Mónika és Ország Anikó.
A kérdőívek kiküldésének módja: levélben és e-mailben. A kérdőív kiküldésének ideje:
2011.08.12. A kérdőívek visszaérkezésének határideje a feladástól számított két hét. A
kiértékelés időpontja: 2011.09.12.
2011.07.12/10. határozat: az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy
meghirdetésre kerüljön a gyermekeket 14 éves korig megcélzó rajzpályázat Furioso-North
Star lovas témában. Felelőse: Ország Anikó. Kihirdetés határideje: 2011. augusztus 15.
2011.07.12/11. határozat: A meghirdetésre kerülő gyermek rajzpályázaton 2
gyermekkategóriában (0-10 éves és 11-14 éves korig) összesen 2 (azaz kettő)
közönségdíjazott összesen 10.000 Ft. (azaz Tízezer forint) értékben tárgyjutalomban részesül.
A tárgyjutalmak megvásárlásának felelőse: Ország Anikó
8.) A II. félév teendői, rendezvények
2011.07.12/12. határozat: az Elnökség jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták, hogy a 2011es évre vonatkozó országos szintű rendezvényekre a standokra vonatkozóan árajánlatot
kérünk be. Felelős: Csíkvári Mónika. Határidő: 2011.07.15.
9.) Egyebek
a. Egyesületi képek:
2011.07.12/13. határozat: a Pálfa, Központi Major irodájában található képek a FuriosoNorth Star Lótenyésztő Országos Egyesület tulajdonát képezik, de a jelenlevő elnökségi tagok
egyhangúlag elfogadták, hogy határozatlan ideig a fent nevezett helyen lehetnek a képek
azzal a kikötéssel, hogy a különböző egyesületi rendezvényeken igény esetén az Egyesület
részére kell bocsátani.
b. Construct Data S.R.O.-tól kapott számla:
Dózsa Tamás Károly az Egyesület elnöke általi második felszólításra közölt a megrendeléssel
kapcsolatosan adatokat és hivatkozott azok postai megküldésére az Egyesület székhelyére.
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Az Egyesülettel szemben a követelés közel 1.000.000 Ft. azaz Egymillió forint, amelynek
jogszerűségét az Egyesület jelenlegi vezetősége vitatja és kérte az előző elnökség tagját és az
ügyvezetőt (azaz Dózsa Tamás Károlyt), hogy a szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos
összes iratot(elnökségi határozat, felhatalmazás, teljesítésigazolás, szerződés) bocsássa az
elnökség rendelkezésére.
Örkény, 2011. július 12.
Jegyzőkönyv hitelesítők:

………………………………………………………….
Plutzer Imre

………………………………………………………..
Korsós Zoltán

Levezető elnök:

…………………………………………………………..
Ifj. Horváth Sándor
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