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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

Kecskemét, 2019.02.27. 

 
Jelen vannak: 

 ifj. Horváth Sándor 

 Dávid Ádám 

 Molnár László 

 Klucsai Dávid 

 Dr. Záborszki Tamás 

 Kucsora Péter 

 Novák Pál 

 Csíkvári Mónika 

Jegyzőkönyvvezető: Csíkvári Mónika 

Hitelesítő: Molnár László, Dávid Ádám 

 

Napirendi pontok: 

1. 2018 év pénzügyi áttekintése 
2. 2019 év tervezése 
3. Egyebek 

 

 

 

1. 2018 év pénzügyi áttekintése 

 

Csíkvári M.: 

 

- Megtörtént a könyvelés, az Egyesület pénzügyeinek 2018 év pénzügyi zárása. Előkészítő 

anyagként csatoltam a  

o 2018 évi eredmény kimutatást 

o 2018 évi mérleget 

o 2018 évi pénzügyi terv - 2018 tényadatokat tartalmazó táblázatot 

o kimutatást a kiküldetési rendelvényen elszámolt költségekről 

o kimutást az elmúlt évek ÁTA igényéről 

 

- A 2018 –as évet az Egyesület 6 313 eFt mérleg főösszeg mellett, 2 714 eFt eredménnyel 

zárta. 

- A 2019 január 1-én rendelkezésre álló pénzeszköz 5 293 eFt 

- A 2018-as pénzügyi tervben szereplő bevételek és a tény adatok azt mutatják, hogy a 

tervezett bevételeket összességében realizáltuk (21 243 eFt), a költségeink valamivel a 

tervezett szint alatt maradtak. 
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- A 2018-as támogatási igényeink közül az ÁTA néhány jogcímére és az őshonos egyesületi 

pályázatra 2019 év elején érkezett, illetve érkezik még kifizetés.  

o ÁTA:  3 060 eFt 

o AM pályázat: 1 000 eFt 

o őshonos: 900 eFt 

 

- Az elmúlt évet tehát összességében jól zártuk, az 2019 –es év pénzügyileg stabilan indult. 

 

- Az Egyesületi tagok őshonos pályázati pénzeinek kifizetése sajnos nagyon akadozik. 

- A hatóságokkal több alkalommal volt ebben a témában egyeztetés. (MÁK, NÉBIH, 

államtitkár helyettes) Az Egyesület a szükséges adatokat, igazolásokat rendszeresen 

megadja a kifizető hatóság felé, mégis lassan halad az ügyek elbírálása. 

 

Novák P.: Hatékonyabb érdekképviselet kellene. 

 

Csíkvári M.: Van-e további kérdés a pénzügyekkel kapcsolatban?  

(Nincs.) 

 

2. 2019 év tervezése 

 

Csíkvári M.: Részletes pénzügyi tervet a következő elnökségi megbeszélésre készítek, ennek 

előkészítésére tekintsük át az év rendezvényeit, tervezett feladatait. 

 

Horváth S.: A közgyűlés időpontjáról döntsünk először. 

 

1/2019 (02.27.) elnökségi határozat: Az éves közgyűlés tervezett időpontja és helyszíne 

2019.04.06. (szombat), Kecskemét. (egyhangúlag elfogadva) 

 

Csíkvári M.: Kérem a Felügyelő Bizottság jelen lévő képviselőjét, erősítse meg, hogy elfogadják Lázi 

Andreát a bizonylatok és könyvelés ellenőrzésére? 

 

Novák P.: Lázi Andreát az FB elfogadja. 

 

További rendezvények, egyesületi programok 2019-ben: 

- 05. 9-10-11. Alföldi Állattenyésztési Napok (Hódmezővásárhely) 

- 06 elején Mén STV (Mórahalom?) 

- 08. hó Kéktó Fesztivál (Hódmezővásárhely) 

- 09. hó  Furioso Emlékverseny (Tompahát) 

- 09.26-29. OMÉK (Budapest) 

- 10 hó eleje Mén STV (Mórahalom)  

- (?)Tenyészszemle, fogatos versenyhez kapcsolódva, Tóth Ferenccel egyeztetve 

 

Kucsora P.: A fajta népszerűsítés érdekében külön egyesületi lovas-programra van lehetőség. 

 

Horváth S.: Lehetne 1-2 órás program. A Furioso Emlékversenyt is jobban meg kellene hirdetni, 

Tompaháton van szállás lehetőség (kb. 30 főig), a lovak számára mobil boxot lehet szervezni. 
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Csíkvári M.: Kanca vizsgát is kellene tartani. (2018-ban Nagycenken két STV-s kanca jelent meg.) 

Klucsai D.: Nincs rá igény. 

Horváth S.: Nehezen mozdulnak ki a tenyésztők. 

Csíkvári M.: Ménvizsgához is lehet csatolni. Igény felmérésre van szükség. (Hírlevélben kiküldöm a 

felhívást) 

 

Novák P.: Nem kellene felaprózni a támogatási pénzeket. A nagyobb sportteljesítményt, illetve az arra 

alkalmas lovak felkészítését kellene az egyesületnek komolyabb összeggel támogatni.  

Novák P.: Nincs utánpótlás a fajta iránt elkötelezett fiatalok, fiatal lovasok között. Szakiskolákat 

kellene megkeresni, belovaglásra adni a sportra alkalmas lovakat. 

 

Klucsai D.: A fogatban is csak a felső kategóriát kellene támogatni. 

 

Dávid Á.: A Bükki NPI állományából a fiatalabb évjáratok közül jelentősebb értékesítés várható. 

 

Kucsora P.: A héten pénteken  ismét megtartjuk a „Magyar ló a Kárpát medence kincse” előadás 

sorozat újabb eseményét Hódmezővásárhelyen. Az év során szeretnénk a rendezvényt tovább bővíteni, 

helyszínt keresünk a rosszabb időjárás esetén is megtartható gyakorlati lovas szakmai bemutatók 

részére. (fedeles lovarda) 

 

Csíkvári M: Régi igény a tenyészménjeink bemutatása, tenyésztő tagjaink tájékoztatása a párosítások 

tervezéséhez. Készíttettem egy látványtervet a mén katalógushoz, mely felkerülne a honlapra, az 

elektronikus felületen folyamatosan frissíteni lehetne. Ez nem zárja ki, hogy nyomdai kivitelben is 

elérhető legyen. Kérem ehhez a jelenlévők segítségét, a mének szöveges bemutatásának 

összeállításához. 

Kucsora P.: Legyen a ménekhez különálló anyag is, nem csak füzet-szerűen összefűzve. 

 

Csíkvári M.: A honlap megújítására felvettem a kapcsolatot Fáró Mirellával, így lovas szemlélettel 

lehet egy modernebb oldalt összeállítani. Informatikus is rendelkezésre áll. Szintén kérem majd a 

segítséget, együtt gondolkodást a honlap térkép összeállításához. 

Novák P.: Vannak korszerű honlapok, ötleteket onnan is lehet meríteni. 

 

 

 

 

Kecskemét, 2019.02.27 

 

 

 

  ……………………………………   …………………………………... 

  Molnár László      Dávid Ádám    

   


