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 ifj. Horváth Sándor 

 Molnár László 

 Kucsora Péter  

 Kopócs Tamás 

 Halasi Csilla 

 Dávid Ádám 

 Csíkvári Mónika 

 

Jegyzőkönyv vezető: Molnár László 

Hitelesítő: Halasi Csilla 
  

Napirendi pontok: 

1. Elmúlt időszak eseményei 

2. További feladatok tervezése (Honlap fejlesztés, Furioso-emlékest, Furioso 

fajtabemutató film elkészítése) 

3. Pénzügyi döntések (tenyésztői prémiumok, sporttámogatás, videó kamera 

beszerzés) 

4. Új tagok felvétele 

5. Egyebek 
 

1. napirendi pont: Elmúlt időszak eseményei (lásd. 1. sz. melléklet) 

 

Horváth S.: A Debreceni Egyetem megkereste az Egyesületet, a fajtánkat is érintő PHD 

dolgozat készítéséhez származási adatokra lenne szükségük. A téma „Néhány történelmi 

lófajtánk populációgenetikai értékelése”. A matematikai módszerrel történő kiértékelés célja 

a fajták közti genetikai kapcsoltság meghatározása.  

 

1/2019 (10.20.) elnökségi határozat: Az egyesület a származási adatokat szerződéskötést 

követően rendelkezésre bocsájtja. A szerződés tartalmazza az adatvédelemmel és az 

együttműködéssel kapcsolatos szempontokat. (egyhangúlag elfogadva) 
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2. napirendi pont: További feladatok tervezése 

 

Horváth S.: A 2019 évi OMÉK-ra az MLOSZ készített egy rövidfilmet, melyhez az 

fajtatenyésztő egyesületektől nem kértek anyagot. A film narrátor szövegét Cseri Dávid 

készítette, ami jó, azonban a saját fajtánk képi anyagával nem vagyunk megelégedve. Mivel 

a furioso-north star fajta bemutatását Egyesületünk nem tartotta megfelelőnek, ezért kértük 

Bélley Mártát, hogy a további terjesztést megelőzően legyen lehetőség saját – egyesületi - 

anyaggal a szükséges módosításokat megtenni. Ezt a lehetőséget az MLOSZ biztosítja 

számunkra. 

 

Horváth S.: Az Egyesületnek vannak filmfelvételei az ATV szerkesztőségében a 2012-es és 

2015-ös Nemzetközi Furioso Fesztiválról, más rendezvényekről, illetve az Állattenyésztési 

Napokról. Ezen kívül vannak videó felvételeink egyesületi rendezvényekről, eseményekről, 

pl. Furioso Emlékpark, ménvizsgák. Egy önálló dokumentumfilm elkészítése lehetséges. A 

Magyar kulturális Alapnál van pályázati lehetőség. Tímár Zoltán tagtársunk a film 

elkészítéséhez felajánlotta a segítségét. 

 

2/2019 (10.20.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatja az egyesületi 

dokumentumfilm elkészítését. 

  

Horváth S.: A könyvünk – A mezőhegyesi félvér – megírásának és az Egyesület alapításának 

30 éves évfordulója kapcsán ünnepélyes emlékvacsorát szeretnénk szervezni. Az időponthoz 

javaslatot Dr. Bodó Imre tiszteletbeli elnöktől kértem, a tervezett helyszín Kecskemét. A 

vacsorára meghívót készítünk és küldünk azok számára, akik munkájukkal segítették a fajtát 

akár a tenyésztésében, akár a kipróbálásában értek el eredményt lovainkkal, valamint azokat 

is meghívjuk, akik bármilyen módon hozzájárultak a könyv elkészültéhez. Az Egyesület 

tagjaitól előzetes regisztrációt kérünk a részvételhez. A honlapon meghirdetésre fog kerülni 

a rendezvény. Kucsora Péter egyesületi logó-s kitűző elkészíttetetését vállalja. A résztvevők 

emléklapot kapnak. A további szervezést és előkészítést e-mailen, telefonon bonyolítja az 

elnökség. 

 

3/2019 (10.20.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatja az emlékest 

megvalósítását. 

 

Csíkvári M.: Bemutatta az új honlap tervezetet, melyet Schaller Gergő készített. További 

kérés, hogy moderátoron keresztül bejegyzést tehessen a tagság. A régi honlap ez év végéig 

üzemel, mert ki van fizetve.  

 

4/2019 (10.20.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta a bemutatott új 

honlap felületet. 

 

3. napirendi pont: Pénzügyi döntések 

 

Csíkvári M.: 2019.október 17-én a rendelkezésre álló pénzeszköz 10 607 139 Ft. 
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5/2019 (10.20.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta a tenyésztői 

prémium összegét  mely a sikeres vizsgát tett tenyészmének után ménenként 110 000 Ft.  

 

6/2019 (10.20.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta a sporttámogatás 

összegét, mely az 2019-ben hivatalos versenyen starthoz állt lovak esetében lovanként 

20 000 Ft.  

 

7/2019 (10.20.) elnökségi határozat: A magasabb szinten versenyző lovak esetében a 

támogatás mértékéről az év végén összesített eredmények alapján, a rendelkezésre álló 

pénzeszköz – a pénzügyi tervben az éves keret 2 000 000 Ft – figyelembevételével az 

Elnökség később dönt. (egyhangúlag elfogadva) 

 

8/2019 (10.20.) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag támogatja egyesületi videó 

kamera vásárlását, melynek beszerzésére 200 000 Ft-ot hagy jóvá.  

 

Csíkvári M.: Időszerű lenne az elkészített mén katalógust nyomtatott formában is kiadni, a 

pénzügyi tervben van 1 000 000 Ft nyomdaköltség elkülönítve.  A példányszámról az 

árajánlat beérkezése után dönthet az Elnökség. 

 

9/2019 (10.20.) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag támogatja ménkatalógus 

kiadását a 2020-as évre. 

 

4. napirendi pont: Új tagok felvétele 

 

10/2019 (10.20.) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag támogatja az alábbi tagok 

felvételét. 

 
 Bakó Sándor, Karcag, (Furioso-81 Szellő, Catalin-49 Sarolta)  

 Eszlinger András, Répcevis (Furiso-120 Dia) 

 Aradszkiné Ancsin Anna, Békéscsaba, (Pipacs) 

 Németh István, Csákvár (Furioso XXXI-43 Shadow) 

 Farkas Tamás, Kaposvár (6192 Kenitra Furioso-64 Karib) 

 Dr. Sven Budik (A) 

 Kovács Sándor, Nagyvárad (Ro)  

 

5. napirendi pont: Egyebek 

 

Horváth S.: Dr. Fekete Zoltán kérése, hogy a nála mesterséges termékenyítésre felállított 

4331 Gyanú I. F XXXVI. –os törzs mént cseréljük le, részben régóta ott van illetve a 

fantomra ugrást egyre kevésbé vállalja. Helyére vállal másik fajtabeli mént a 2020-as évtől. 

A szándék, hogy a mén elsősorban kerüljön egyesületi körbe, ezért az elnökség javasolja, 

hogy a honlapon hirdessük meg, hogy további fedeztetést ki vállal vele.  
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Kapócs T.: Ha a mén esetleg nem helyezhető el a korára való tekintettel, akkor vállalja a 

mén elhelyezését, további tartását.  

 

Csíkvári M.: Dr. Zubor Tibor a Kaposvári Egyetemről megkereste az Egyesületet egy 

együttműködési megállapodás megkötése céljából. A szolgáltatásuk embrió átültetéshez 

nyújtana szakmai segítséget. További információkra van még szükségünk. 

 

 

 

 

 

    

 

Nagycenk, 2019.10.20. 

 

 

 

 

 …………………………….      ……………………………. 

  Molnár László       Halasi Csilla 


