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Jegyzőkönyvkivonat 

Elnökségi ülés 
Kecskemét, 2016.02.10. 

 

Jelen vannak:   -    ifj. Horváth Sándor 

- Torma Gábor 

- Bánfi Anett 

- Klucsai Dávid 

- Kucsora István 

- Molnár László 

- Vén János 

- Csíkvári Mónika 

- Török Ivett Lívia 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Török Ivett Lívia 

Jegyzőkönyvhitelesítők: Kucsora István, Bánfi Anett 

 

1/2016 (II.10.) elnökségi határozat:  

Az elnökség jegyzőkönyv vezetőnek választotta Török Ivett Líviát.  

(egyhangúlag elfogadva) 

 

2/2016 (II.10.) elnökségi határozat: 

Az elnökség hitelesítőnek választotta Kucsora Istvánt és Bánfi Anettet 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

Horváth S.  ismerteti a napirendi pontokat 

     

    -1. Az elmúlt időszak eseményei  

1. Az előző évben hozott határozatok teljesítése 2015.11.18-2016.01.15  

2. 2015. évi pénzügyi zárás befejezése 

3. Ügyvezető, tenyésztői vezetőség egész éves munkarendjének meghatározása 

4. 2016. évi pénzügyi tervezet 

5. Tagdíjakkal kapcsolatos egyeztetések 

6. Közgyűlés időpontjának kitűzése 

7. 2016. évi rendezvényeken való részvétel megvitatása 

8. Új tagok felvétele 

9. A központi ménvizsga 
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Torma G.  K.I. kérte a központi ménvizsga napirendi pontnak való kitűzését 

Csíkvári M.  szót kér még az első napi pont felvezetése előtt, az előző időszak 

eseményi címmel napirendi pontot.  

 

Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja 

 

Horváth S. felkéri Torma G.-t az elnökségi ülés vezetésére 

 

-1. napirendi pont 

 

Csíkvári M.  A Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület 1989-ben 

alapult, akkor amikor a rendszerváltás során a társadalmi szervezetek 

létrejöttére egyátalán jogi lehetőség nyílt. Ez, azt jelenti hogy mi egy civil 

szervezet vagyunk, egy társadalmi egyesület, aminek a tevékenysége 

társadalmi munkán alapul. Ez minden tagra egyaránt vonatkozik, de 

nyilván önkéntes alapon. Kötelezettség nincsen, bárki bármit vállal az a 

társadalmi munka keretein belül van. 1993-ban nyílt arra lehetőség az 

akkori törvénykezés illetve az állattenyésztési törvény az egyesület kapta 

meg a fajtafenntartó jogait, ezek eredendően az állam feladata: az őshonos 

állatfajták génkészletének megörzése és tenyésztésük felügyelete és 

irányítása. 

Ennek hozományaként a felügyelő szerv az MGSzH és jogutódja a 

NÉBiH éves rendszerességel tenyésztői szervezeti felülvizsgálotok 

kereténn belül kell számot adni a szakmai munkánkról és annak 

adminisztratív teljesítéséről. Ez az egyesület működésének 2. dimenziója.  

3. dimenzió pedig a gazdasági tevékenység, pénzmozgás. Nonprofit 

egyesületként működünk. A pénzünket az alapszabályban megfogalmazott 

céljaink használhatjuk fel. Az a bevétel ami keletkezik, és nyereségnek 

könyvelhető el, azt is ezekre a célokra kell költeni. A civil szervezetekre 

vonatkozó jogi környezetben tevékenykedik az egyesület. Ennek most a 

legszélesebb körű ellenőrzése éppen az elmúlt évben zajlott, amikor olyan 

átvilágításon kellett átesni, amit az ügyészség egy bejelentésre 

kezdeményezett. Több mint egy év eltelt a benyújtott anyagok 

átvizsgálásával. Olyan jellegű hiányosságot, elmaradást ami kardinális 

problémát jelentene, nem talált az ügyészség.  

Alapvetően egy lótenyésztéssel foglalkozó, lótenyésztőket 

egybefogó egyesület vagyunk. Legfontosabb alaptevékenységünk a 
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szakmai munka, minden más ennek érdekében zajlik, hogy ezt meg tudjuk 

valósítani.  

hiányos volt néhány nyilvántartás és az irattár sem volt 

rendszerezve. Olyan helyzetbe kerültem hogy a saját munkamódszeremet, 

ennek technikáját kellett felépíteni. Értendő ezalatt a tenyésztési 

nyilvántartás rendezése, minden olyan adminisztráció, ami rendszert 

igényel, amit igyekeztem összeállítani. Annyit tapasztaltam meg hogy 

éveken keresztül nem volt semmi tájékoztatás a tagok felé, ami tenyésztési 

információt jelentett volna. Azóta már 3 ilyen statisztikákat is tartalmazó 

mű jelent meg. A következő évkönyvként fog megjelenni, hogy a változást 

is könyveljük.  

Többször adódott olyan helyzet, hogy külső forrásból hamarabb 

kaptam segítséget, ilyen például a méneskönyvi helyzet. Pataki  Balázst 

kértem meg, aki ebben teljes mértékben segítségemre volt. Nyilván 

Kucsora I. a saját állományát átnézte.  

Az egyesület pénzügyi stabilitással nem volt probléma, egészen 

2015-ös évig. A legnagyobb bevételi forrásunk az állattenyésztési alap. a 

2015ös év szinte a nulláról indult, újra be kellett nyújtanom azokat a 

papirokat, amikre a pénzt kaphatjuk. annak gyanúja miatt, hogy én nem 

voltam elég aktív, bekértem azt az összesítőt ami az összes 2015.ik évi 

ÁTA igényeket részletezi, a beadáskor igényelt, és amit az évvégén a 

forráskimerülés miatt nem tudtak kivenni.  

Az az összeg, ami a tavalyi évben nem került kifizetésre (885.000 

Ft), ez a héten megjelent a számlánkon. A jelenleg a számlán levő 

pénzösszeg 1.200.000 Ft. Ez a pénzösszeg ami érkezett, ez a bírálati 

lapokból összeállítottam ezt a tételt, amiről úgy gondoltam, hogy 1 millió 

forint alatt van, hátha ezt a tételt be tudják abba a keretbe illeszteni. Ez 59 

db  

 

1. napirendi pont 

 

Torma G.   Csíkvári M.-t kéri, hogy ne a többi egyesülethez hasonlítsa a 

FNsLOE-et, hanem saját lehetőségeiket használják ki minél 

eredményesebben 

Kucsora I.  „de eddig nem voltak ilyen éles határidők” 

a tavalyi állami kanca nyilvántartási alap kifizetésének 

elmaradásáról 

Torma G.  A vásárhelyi elnökségi gyűlésre emlékezteti a többieket 

 humán erőforrás stratégia    
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határozatban  meg van ki mit vállalt, DE semmi nem valósult meg.  (nincs 

határidő) 

változtatni kell 

 ezeken ment el a tavalyi év. ugyanezen elvek miatt lehetett, hogy Móni 

nem toszogatott minket 

Társadalmi tisztséget vállal az elnökségi tag 

az ügyvezető (CsM) a mindennapokban fogja össze. → az Ő feladata a 

határidőre figyelmeztetni 

Csíkvári M.  a Novák Pali féle könyv nem fog megvalósulni  

  → halasztgatás 

Molnár L. és Horváth S. 

   döntsünk a határidőről ( az elnökség felé mikor szóljon Móni) 

 

3/2016 (II.10.) elnökségi határozat: 

Amennyiben határidős feladatot vállal valaki, annak a felelős személye tartja a 

kapcsolatot az ügyvezetővel, aki ha úgy érzi, hogy veszélyben van a határidő, 

tájékoztatja az elnökséget a következő intézkedésekről és döntésekről. 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

Csíkvári M.  februárra ne ütemezzünk be neki plusz teendőt számára 

 

Torma G.  a januári elnöki ülés jegyzőkönyvét nem tudja elfogadni  

  kérésre nem kapták meg a kézzel írt jegyzőkönyvet 

 

4/2016 (II.10.) elnökségi határozat: 

Az elnök úr és az elnökség megbízza Torma Gábort, hogy az ügyvezetővel az 

elvégzett és elvégzendő feladataival kapcsolatban járjon el 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

a pénzügyi határozat kiegészítése 

 

Csíkvári M.  EDDIG :  havi 100.000 Ft a mindennapi/irodai felszerelésre 

(papír, tintapatron) 

 MOST:  elszámolási előlegek  : 5-10-25 E Ft / alkalom 

    (így sokkal több alkalommal veszik le a kezelési 

költséget) 

   → akadályozza a napi munkát (ezeket az előlegeket az 

elnökség hagyja jóvá) 

Torma G.  a pénz rád van bízva, de nem dönthetsz felőle 
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Csíkvári M.  az egyesület alaptevékenységét akadályozza 

Torma G.  feladatlista kell, tudni kell mi az éves előrejelzés 

Csíkvári M.  hogy érzik az elnökségi tagok, az ő látásmódjuk alapján szeretne e Ő 

egyáltalán vele dolgozni 

Molnár L.  önállóan írják össze az előrejelzést 

  el kell rendezni a pénzügyi  

  → ne legyen adóssága senkinek a másik felé 

  egyértelműnek és mindenki számára érthető legyen a döntés 

  mindenki maradjon 

Klucsai D.  sok mindenről csak félig tud az elnökség 

  nem minden teljesül időben 

probléma felvetés: fényképek hiánya a honlapról, meg a saját 

tulajdonukból is  

Csíkvári M.  kifizetett fényképek CD-n/DVD-n vannak 

Klucsai D.  ne Móni döntsön egy személyben 

Kucsora I.  sokat kell várni  pl. :  a hírlevél nem működik és sokszor 

kommunikációs problémák merülnek fel 

 (komm. útja: email, telefon, levél) 

  döntést kell hozni a be és kifizetést is 

Vén J.  KI-hoz csatlakozik   

a tagok tájékoztatása nem egyforma (pl.: az ÁN-on az egyesületi pólók, 

előzetes információk egy-egy rendezvényen [parkolóhely, boxok,…] 

  → fontos az időben és mindenről való tájékoztatás 

Torma G.  ≈ eltérő tájékoztatási stílus 

  tavalyi problémák 

ménvizsga 

 nincs rendes szervezés, és amíg nincs, addig mindig ki fognak bukni a 

problémák/hibák 

  ez nem szándékos rosszakarás, pusztán „rossz” döntések sorozata 

ne folytassuk azt, amit eddig rosszul csináltunk→tervezni kell→évi 

tervezet legyen  

Csíkvári M.  a pénzügyi tervezetet az elnökségi tervezet szabja meg (sablonosan 

ugyanaz szokott lenni az alapja) 

a tavalyi nagyjából ugyanaz  

a célokat az elnökség tűzi ki 

Horváth S.  az elnökség nem csak a célokat, hanem a lépéseket is kitűzi 

  előre tudni kell, hogy sikerülni fog-e a kitűzött terv, meg fog-e valósulni 

  a könyvvel kapcsolatos kérdés:  

Bánfi A.  nincsen probléma, mindig elérhető volt és segített 
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Torma G.  8-16:30-ig és hétköznap csak 

javaslat: Ha Móni ezt továbbra is fenntartja, határozzuk meg a 

munkavégzés helyét, hiszen ez a munkakör kötetlen, ezért van otthoni 

irodája, hogy bármikor elérhető legyen számára a munka 

Csíkvári M.  nem a szövetség irányításával van elfoglalva az elnökség 

Torma G.  maradunk abban amit célul kitűztünk 

Horváth S.  magyarázat  

  könyv 

Csíkvári M.  Imre bácsi mint szakmai lektorátust fel kell kérni  

  Krisztina vészterveit figyelembe kell venni 

Torma G.  ha lesz döntés, azt be kell tartani 

Horváth S.  fel kell a lépéseket vázolni 

 

Szünet 

 

Csíkvári M.  a könyv méretezése: A4 vagy milyen méretű legyen 

Horváth S. – Torma G.  bízzuk szakértőre 

Torma G.  fogadjunk szakembert 

Csíkvári M.  van már 

a táblázatok kezelése, legyen-e melléklet formájában? 

Horváth S.   várjuk meg Krisztina vészterveit 

Torma G.  a szakmai tartalmi szerkesztését rábízhatjuk-e Imre bácsira? 

Klucsai D.  nem lesz jobb, mint Imre bácsi, de Ő el fog veszni a részletekben 

 

5/2016 (II.10.) elnökségi határozat: 

A készülő szakmai könyvhöz az egyesület eseti megbízást ad a feladat elvégzésére 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

Torma G.  határozat módosítások 

 

6/2016 (II.10.) elnökségi határozat: 

A 3/2013 (IV.25.) elnökségi határozatot felfüggesztjük vagy módosítjuk, hogy  

kifejezetten csak az elnökség egyedi döntése alapján határozzuk meg az összeget 

mely a sportban támogatott lovak éves díját foglalja magában. 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

7/2016 (II.10.) elnökségi határozat: 

A 6/2014 (VII.08.) elnökségi határozatot felfüggesztjük vagy módosítjuk, hogy  

kifejezetten csak az elnökség egyedi döntése alapján határozzuk meg az összeget, 
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mely a támogatott mének után jár. 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

 

Minden egyes rendezvényen a támogatás összegét külön állapítjuk meg.  

 meghatározott lószám és km alapján 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

 

Torma G.  a jegyzőkönyvvezetés szabályainak módosítása 

hangfelvételnek mindig készülnie kell, amelyet az ülés után a 

jegyzőkönyvvezető hazavisz és kiegészíti a jegyzőkönyvet 

  kell-e határozati kivonat és jegyzőkönyvi kivonat? 

az elnökségi tagok megkapják időben a hanganyagból kiegészített 

jegyzőkönyvet 

 

Tomra G.  2. napirendi pont: 2015.évi pénzügyi zárás → sikertelen 

 

Molnár L.  a 2016-os határidők és programok összeírása 

Csíkvári M.  2 jogcím  -matematikai statisztika  

    → a debreceni egyetemmel már fel van véve a kapcsolat 

   genetikai vizsgálat : idén vagy jövő év áprilisig! 

    → sörénymintavétel 

Molnár L.  tenyészszemlével egybekötve a mintavétel 

 

Vállalás 

Domonkos Gábor, a 80 kanca kijelölés  márc.15-ig! 

(az elnökség egyhangúlag elfogadta) 

 

Csíkvári M.  pénzmozgások : az egyesület számláján levő pénzhez nincsen 

hozzáférése 

Horváth S. éves tervezet   

naptár  mikor, milyen képek, mennyibe kerül 

   csikóbélyegzés 

Bánfi A.  lovas fotó és rajzpályázat 

Molnár L.   vázat kell létrehozni 

 

márciusi elnökségi ülés  fotópályázat kiírása   

     pólók, reklámanyagok az állattenyésztési napokra 
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FM pályázat  

tenyésztői bizottsági ülések előkészítése márc. 4 

        június   

        szeptember 

        december 

 

nyeregszemle    → augusztus 

Állattenyésztési kiállítás    → május 

Kéktó fesztivál    → június 

Farmerexpo     → augusztus  

Magyar lovak találkozója  → áprilisi elnökségi gyűlés 

 

regionális tenyészszemle:  Tiszaföldvár, Karcag, Mátészalka, Bükki Nemzeti Park, 

Nagycenk 

 

Torma G.  tagdíj 

   ÁTA  

   KKV-s lovak listája 

Csíkvári M.  a tenyésztői bizottság tagjainak ki lett küldve 

törzskönyvben tartás 

bírálatok : áprilisig mindet le kellene 

 

8/2016 (II.10.) elnökségi határozat: 

Az ügyvezető, számára havi 100.000 Ft-ot a bankszámláról a házi pénztárba 

utalhat, amit költségigény engedélyezése után használhat fel. 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

Torma G.  a tagdíjbekérők mellé, valamint az új tagoknak is mellékeljünk egy 

baráti hangvételű levelet, esetleg egy prospektust is 

 

Molnár L.  díjhátralék esetén az őshonos kancák papírjai 

Klucsai D.  a honlap legyen naprakész 

 

 

 

9/2016 (II.10.) elnökségi határozat: 

Bárminemű levelezésnél egy baráti hangvételű levelet kell mellékelni 

szóróanyaggal, figyelemfelkeltő anyaggal együtt a tagok felé, melyet az elnökség 

jóváhagy. 
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(egyhangúlag elfogadva) 

 

Torma G. tagdíj elmaradások egyeztetése  

felszólítani baráti hangvételű levélben 

   lista kell róluk 

   közgyűlés időpontjának kitűzése → április 23 (szombat) 

Csíkvári M.  az ügyészség nem reagált még, hogy kell-e hiánypótlás 

 

10/1016 (II.10.) elnökségi határozat: 

A 2016-os rendes közgyűlés ideje április 23 (szombat) 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

 

A mezőhegyesi tradicionális lófajták fesztiváljára külföldi Furioso-North Star tulajok 

meghívása (Románia, Szlovákia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


