
Elnökségi ülés 

Emlékeztető 

2012 07. 11., Mátészalka 

 

Jelen vannak: ifj. Horváth Sándor elnök 

  Korsós Zoltán Bálint 

  Kucsora István 

  dr. Plutzer Imre 

  dr. Ungvári Zsigmond 

  Fehér Károly 

  Csíkvári Mónika 

 

Csíkvári Mónika: beszámol a Méneskönyv előkészítéséről. A származási lapokon megtörtént a 

sportnevek, használati nevek kiegészítése.  Külön köszönet Pataki Balázsnak, aki lektorálta az 

anyagot. A jelenlevők egyetértenek abban, hogy fekete-fehér legyen a kivitel, de kisebb 

példányszámban készüljön színes változat is. Még egy nyomdai árajánlat bekéréséhez Kucsora István 

elérhetőséget ad. A rendezett tagsági viszonnyal rendelkező egyesületi tagok számára egy példány 

ingyenes lesz, igény esetén további példányokat – korlátozott számban - térítés ellenében tud az 

Egyesület biztosítani. 

dr. Plutzer Imre: beszámol az Arena Nova Apropos Pferde idei kiállításával kapcsolatos 

fejleményekről. Mivel az osztrák fél nem az előző évi szervezőkkel dolgozik, bizonytalanná vált a 

kapcsolattartás. Úgy tűnik idén nem számíthatunk a tavalyi segítőkész hozzáállásra. A kapcsolattartók 

a két fél részéről - Tánczos Anikó és Sabine Grabenweger – ezért nem javasolják az egyesületi 

részvételt az idei kiállításon.  

A jelenlévők az Egyesület további 2012-es évi megjelenési lehetőségeit mérlegelték, többek közt a 

Nemzeti Vágtán. 

dr. Ungváry Zsigmond: Javasolta a további évekre fajtán belüli előfutamok szervezését.  

Az egyesületi élet és tenyésztési munka előremozdítására, munkacsoportok felállítását javasolja.  

Stratégiai terv kidolgozását indítványozta az alábbi témákban: 

 Tenyésztési irány, összefüggésben a piac igényeivel. Fontos a minél több információ, mellyel 

a tenyésztők döntéseit elő lehet készíteni. A mének örökítő képességének feltérképezése szükséges, 

érdemi információkat biztosítva ezzel a tenyésztők számára. Alkati sajátosságok és munkakészség 

harmonizálása. 



 Piaci igények felmérése: Mit keres a piac? A külföldi, illetve a hazai igények felmérése. Az 

iskolás korosztály megkeresése a Nemzeti Lovas Stratégia irányelveihez is kapcsolódna. Oktatás, 

lovasterápia, turisztika: a fajta hasznosításának perspektivikus lehetőségei. Felmérés kellene, az 

Egyesületen, fajtán belül, arra vonatkozóan, hol vannak minősített lovardák, kinél milyen 

szolgáltatásra alkalmas lóállomány található? 

 Marketing: profi megjelenésre van szükség, igényes kiadványok, honlap, rendezvényeken 

stand, reklámhordozók. Profi fényképek, poszterek a fajta kiemelkedő egyedeiről. Hírességek 

bevonása a fajta népszerűsítésébe.  

 Kommunikáció: A tagság megszólítása a legfontosabb. Személyes érintettség kiaknázása. 

Felmérni a tagságon belül, ki milyen feladatban tud részt venni: „adatbázis” létrehozása. A 

munkacsoportok kialakításához minél szélesebb tábort bevonni. (esetenként külsősöket is) 

A feladatok elvégzésére munkacsoportokat kell kialakítani, a felelősök állítják össze a csapatot, le kell 

fektetni az induló állapotot, megfogalmazni a célokat, eszközöket és időről időre dokumentálni az 

eredményeket.  

- Tenyésztési stratégia kialakítását vállalja: ifj. Horváth Sándor, Kucsora István 

-  Oktatás, oktatási intézményekkel való kapcsolat: dr. Ungvári Zsigmond 

- Marketing: javasolva: Ország Anikó 

- Sport, szakáganként aktív lovak felmérése: Korsós Zoltán Bálint 

- Hagyományőrzés, kapcsolat kiépítése: Fehér Károly 

 

Olyan Egyesületi rendezvényeket, kipróbálásokat kellene szervezni, ahol mozgósíthatók a lovasok. A 

díjazással lehetne a részvételre a motivációt megteremteni.  

Csíkvári Mónika: beszámol az Egyesület ezévi bevételeiről, (ÁTA támogatásból 4.200 eFt, VM 

működési pályázatból 700 eFt), illetve a tagdíjak kiszámlázásáról. Időarányosan – a tervhez képest - 

kevés a lebírált kancák száma, a támogatások miatt is fontos, hogy folytatódjanak a tenyészszemlék. 

Tájékoztatta az elnökséget, hogy jelenleg három egyesületi hozzáférés van a lótenyésztési információs 

rendszerhez (OLIR) 

ifj. Horváth Sándor: Dr. Plutzer Imre kérdésére válaszolva tájékoztatta a jelenlevőket Dózsa Tamás 

Károly munkaügyi peréről. A következő meghallgatás időpontját a bíróság októberre tűzte ki. 

 

 

 


