
Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

Hódmezővásárhely, 2015.11.18. 

 

Jelen vannak:   -    ifj. Horváth Sándor 

- Torma Gábor 

- Bánfi Anett 

- Kucsora István 

- Klucsai Dávid 

- Molnár László 

- Vén János 

- Csíkvári Mónika 

 

 

1. Napirendi pont.  Humán erőforrás stratégia kialakítása (A fiatalok bevonása 

a fajta fenntartói munkába; ismeretterjesztés) 

 

Kucsora I.: Hány tagja van jelenleg az Egyesületnek? A tagdíjfizetések hogyan 

állnak? 

Csíkvári M.: 160 körüli a taglétszám, 62-en fizették be az idei évi tagdíjukat. 

Kucsora I.: Kimutatást kérünk a nem fizető tagokról, akiket el lehet érni, fel kell 

őket szólítani.  

Csíkvári M.: Az októberi közgyűlése előtti levelezésben felszólítottam azokat, 

akiknek elmaradásuk van.  

Kucsora I.: Szükség van a naprakész tájékoztatásra. Tenyésztési kérdésekről 

információ: az egyesület felé kell terelni az embereket. 

Jelenleg a köztenyésztés útlevelében nem szerepel a teljes származás. Ezt 

érdemes lenne elmagyarázni a tenyésztőknek. 

A többi egyesületet is be kellene vonni ebbe a munkába, cikket kell 

megjelentetni több újságban, amely az egyesületi tagsággal járó előnyökkel 

foglalkozik és közérthetően van megfogalmazva. (pl. Lovas Élet, Magyar 

Mezőgazdaság, Kistermelők lapja, Állattenyésztők Lapja, Szabadföld.) 

Felelős: Csíkvári M. 

Jó a hírlevél, de ha lehet képek is legyenek benne. Nem csak a tagok számára, 

hanem szélesebb körben kellene használni. 

Az MLOSZ lótenyésztési felügyelőit felkérni, hogy segítsenek a tagtoborzásban. 

Csíkvári M.: A méntartók vannak igazán kapcsolatban a tenyésztői szándékkal 

rendelkező lótulajdonosokkal. 



Horváth S.: A szakiskolákban kellene népszerűsítenünk a fajtát, kapcsolatot kell 

kiépíteni először a vezetőkkel, majd lehetőséget kérni ismeretterjesztő előadások 

megtartására. Meg kell hívni a diákokat a rendezvényeinkre. (Pl. Kéktó 

Fesztivál) (Intézmények, mezőgazdasági iskolák listáját, összeírását vállalja 

Horváth S.) 

Kucsora I.: Gyakorlati lehetőséget ajánlok a diákok számára. 

 

További lépések a fajtapropaganda érdekében:  

- egyesületi nyeregalátétet adni a versenyeken szereplő 

lovasoknak (Minőségi nyeregalátét beszerzését felderíti: 

Klucsai D.) 

- Fogatos használat esetén kötény, ennek a lehetőségét Vén 

J. keresi meg. 

- a fiatalok díjazása fontos 

- kifestőt kellene megjelentetnünk (Az OMÉK kiadvány 

mintájára, fajtabeli fényképek felhasználásával 

- fotó és rajzpályázat kiírása, ennek feltételeit az elnökség 

határozza meg. 

- Marketing feladatokra pályázat kiírása 

- Naptár  

 

2. Napirendi pont.  Fajtabeli lovaink sportkipróbálásához nyújtandó anyagi 

támogatás ehetősége. 

 

Források után kellene nézni. A 2016 évi bevétel függvényében a pénzügyi 

tervben elkülöníteni rá pénzeket. 

Horváth S.: A minisztérium kéri, hogy minden őshonos fajtát gondozó egyesület 

dolgozza ki a hasznosítási stratégiáját. Nagy megtiszteltetés, hogy Szépe Ferenc 

részt vett az idei Kéktó Fesztiválon és elismerően nyilatkozott a furiosoink 

munkakészségéről. Meggyőződése szerint piacképes a fajtánk.  

Kucsora I.: A kínai piac is ezt a munkakészséget keresi, „iskolalovakra” van 

igény. Propagandavideót kellene összeállítani ebben a témában. 

A minisztériumban Horváth S.-al közösen meghallgatást fognak kérni. 

Mezőhegyesen lenne lehetőség a ménnevelésre, és betanításra. 

 

3. Napirendi pont.  Központi ménvizsga megvalósításának lehetőségei. (A 

mének központi felkészítése és vizsgáztatása.) 

 



Csíkvári M.: A jelenlegi ÁTA jogcímek közt szerepel ez a lehetőség. A 

felkészítést végző telepet ugyanúgy akkreditáltatni kell, mint most a 

vizsgahelyszínt. Mivel eddig nem volt olyan egyesület, aki élt volna ezzel a 

lehetőséggel, a további részletek még nem világosak. Beszéltem Marlok Péterrel 

(NÉBIH osztályvezető), aki időt kért a további feltételek és a lebonyolítás, 

elszámolás tisztázására. 

 

4. Napirendi pont. Tájékoztatás a készülő Furioso könyv jelenlegi állapotáról. 

 

Horváth S.: Vannak még fejezetek, amelyek hiányosak. Készülünk a 

szlovákokhoz a külföldi vonalak anyagának beillesztéséhez. Domokos G. átadott 

néhány kancacsaládokkal foglalkozó anyagot Bodó Imre bácsinak. Fényképek is 

hiányoznak, Novák Pál is vállalt fejezeteket, amik még nem készültek el.  

 

5. Napirendi pont. Területi képviselő szükségességének megvitatása. 

 

Kucsora I.: Mi lenne a feladata? Beszélgessen a tagokkal. 

Kancabírálatok csikóbírálatok, kapcsolattartás a tagokkal? 

Csíkvári M.:  A bírálatokat a tenyésztő bizottság tagjainak kellene végezni. 

Torma G.: A feladatokat kell megszabni. 

Horváth S.: Feladatok, határidők, felelősök, az elnökség dolga a számonkérés 

Torma G.: Móni szedje össze a Tenyésztő Bizottság feladatait, valamint azokat 

a feladatokat is írja le, amelyeket ő végez. Ez alapján lehet eldönteni, mi az, amit 

át lehet adni. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2015.11.18. 

 

 

 

 

…………………………………  ……………………………………. 

               Kucsora István                                             Molnár László 

 

 

 

 

…………………………………. 

              Csíkvári Mónika 


