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JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

Kecskemét, 2016. 04. 05. 

 
Jelen vannak:  

 ifj. Horváth Sándor 

 Klucsai Dávid 

 Kucsora István 

 Torma Gábor 

 Csíkvári Mónika 

Jegyzőkönyv vezető: Csíkvári Mónika 

Hitelesítők: Torma Gábor, Kucsora István 

 

 

1. Beszámoló az előző időszak eseményeiről 

 

Csíkvári M.: Februárban lezárult az őshonos pályázat új ciklusának beadása. 86 tagunk adta be 

a pályázatát, összesen 431 kancára adtam ki tenyésztőszervezeti igazolást. Az állattenyésztési 

alapból igényelhető támogatás előző évben tapasztalt problémái miatt, idén hamarabb, már 

januárban beadtam a törzskönyvben tartás jogcímre az első kifizetési kérelmet. A 6 200 eFt-ot 

már átutalták a számlánkra. A márciusi határidőig beadtam 2015-re visszamenőlegesen 

igényelhető tételekből 4 580 eFt-ot, melyről elfogadó határozatunk van. A kkv nyilatkozatok 

folyamatosan pótlásra kerülnek, így amint lehetséges, indítom a következő tétel igénylését. 

Sajnos van rá esély, hogy hamarabb idén is hamar kimerül a keret. Az egyesületi őshonos 

pályázat 2015-ös kifizetési kérelmére sem kaptuk még meg a pénzt. Javult a tagdíjfizetési 

fegyelem, ez elsősorban az őshonos pályázatok indulásához köthető. 

 

Torma G.:  A tagdíj értesítőket „sárga csekk” mellékelésével küldjük ki. Ez is a befizetések 

fegyelmét növelheti. 

  

2. 2015 év pénzügyi adatok (terv-tény) mérleg 

 

Csíkvári M.: Előkészítő anyagként kiküldtem a 2015 évi pénzügyi terv-tény adatokat. A mérleg 

szerinti – 7 192 eFt eredmény az elmaradt bevételek következménye. Az ÁTA és őshonos 

pályázat elmaradt bevétele összesen 7 215 eFt. A bevétel oldalon a teljesítmény vizsga bevétele 

meghaladta a tervezettet, mely elsősorban a ménvizsgán megjelent nagy létszámnak 

köszönhető. Az Állattenyesztési Napokon és az OMÉK-on tartott lovasbemutatók szintén 

növelték a tervhez képest a bevételi oldalt. 

 A kiadás oldalon a működési költségek a terv szintjén maradtak, a kiadványokra és 

rendezvényekre szánt költség sem haladja meg jelentősen a tervezettet. A kiállítási anyag 

sorban a huszárruhák költsége okozott többletköltséget.  Az egyéb szolgáltatások esetében 

néhány előző évről áthúzódó számla miatt magasabb az összeg, a bérleti díjak esetében a 

terembérlet (két közgyűlés és vezetőségi megbeszélek), az ügyvédi költségeknél pedig az előző 
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két év összesített ügyvédi munkadíj számlája (összesen három közgyűlés, az alapszabály 

módosítás előkészítésével együtt) teljesítése az oka a tervet meghaladó kiadásoknak. 

Az „egyéb költségek” tekintetében a ménutánpótlás költségei a vizsgázott mének arányában 

magasabbak a tervezettnél. Idén szükségessé vált újabb a „Pro Furioso” érmek rendelése Tóth 

Bélától, ez nem szerepelt az éves tervben. Ezen kívül eddig nem szerepeltettük külön az 

MLOSZ felé fizetendő tételként a csikójelölés és ménszerződés azon összegét, melyet az 

Egyesület a kedvezményes szolgáltatás keretében átvállal a tenyésztőktől.  

 

3. 2016 évi tevékenységek tervezése  

 

Horváth S.: A Futrioso könyv elkészítése a befejezéshez közeledik. Domokos Gábor az utolsó 

fejezetek összeállításában és a képek válogatásában nagy szerepet vállalt. A kézülő könyvből a 

tagjaink az ingyenes példányokon felül – önköltségi áron - kérhetnek további köteteket. 

(Meghívóhoz csatolni a felhívást) 

Csíkvári M.: Az egyesületi kiadvány el fog készülni határidőre. A vállalásaink közül április 

végéig egy saját rendezvényt kellene megvalósítani. 

Kucsora I.: Hódmezővásárhelyen lehet egy rendezvény. 

 

1/2016 (04.05.) elnökségi határozat: Április 30-án a Kéktói Ménesben „Furioso-North Star 

teljesítmény vizsga” sorozat első fordulóját szervezi az Egyesület. (egyhangúlag elfogadva) 

 

Idén 10 mén központi felkészítését és vizsgáztatását tervezzük. 

  

 Állattenyésztési Napokon bemutatandó egyedek 

- Bükki Nemzeti Park:    2 kanca 

- Kiskunsági Nemzeti Park:   4 kanca + 2 fogatló bemutatóra 

- Baráth Gábor:    1 kanca 

- Horváth Sándor:   2 kanca 

2 mén 

- Korsós Zoltán:   2 kanca 

- Torma Gábor:    1 mén 

- Fekete Balázs    2 mén 

4 kanca 

 

Torma G.: Ki kellene használni a központi ménvizsga lehetőségét. 

Kucsora I.: Kérni kell az akkreditációt.  

Csíkvári M.: Elindítom az engedélyeztetést a mélykúti telephelyre a NÉBIH illetékeseinél. 

 

 

2/2016 (04.05.) elnökségi határozat: Az Egyesület kérvényezi a Mélykúti telephely központi 

mén felkészítő és vizsgáztató telepként való akkreditálását a NÉBIH-től. (egyhangúlag 

elfogadva) 
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4. 2016 év pénzügyi terv elkészítése 

 

Csíkvári M.: A tenyésztésszervezési feladatok támogatásának elszámolásához most már 

mindenképp szükséges a kancadíj bevezetése. (Összehasonlító táblázat a többi egyesület 

tarifáiról) 

 

3/2016 (04.05.) elnökségi határozat: Az Elnökség javaslata hogy 2017 évtől a tagdíj a 

következőképp módosuljon. Az éves tagdíj egységesen 10 000 Ft. Bevezetésre kerül a 

kancadíj, melynek mértéke „kkv” tagoknak 1 000 Ft/kanca, nem „kkv” tagoknak 10 000 

Ft/kanca. (egyhangúlag elfogadva) 

 

Horváth S.: Berta Péter kérte a könyvelési szerződése megújítását. A könyvelési díj bruttó 

35 000 Ft/hó. 

 

4/2016 (04.05.) elnökségi határozat: Az Elnökség Berta Péter megbízási szerződését úgy 

módosítja, hogy 2016 januárjától a könyvelési díjat bruttó 35 000 Ft-ban szabja meg. 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

Csíkvári M.: Kérem, hogy az iroda bérleti díjat a továbbiakban bérleti szerződés alapján 

fizesse nekem az Egyesület. 

 

5/2016 (04.05.) elnökségi határozat: Az irodabérleti szerződést nettó havi 30 000 Ft-ra meg 

lehet kötni.  (egyhangúlag elfogadva) 

 

Horváth S.: Fontos a sportban és a fajtanépszerűsítésben szereplő lovak támogatása. A 

minőség irányába kell elmozdulnunk.  

 

6/2016 (04.05.) elnökségi határozat: Az Elnökség a startszámmal rendelkező, hivatalos 

versenyen starthoz állt sportóló lovak után, és a különböző rendezvényeken az Egyesület 

fajtanépszerűsítő tevékenysége érdekében megjelent lovak után, az éves pénzügyi keretet 

figyelembe véve dönt a támogatás illetve költségtérítés mértékéről. 

 

Az elnökség a pénzügyi tervet a 10 mén felkészítésének költségeivel együtt a közgyűlés elé 

elfogadásra javasolja. 

 

5. 2016 évi éves rendes közgyűlés előkészítése (időpont, helyszín, napirendi pontok)  

 

7/2016 (04.05.) elnökségi határozat: Az éves rendes közgyűlés időpontja 2016.04.23.   

helyszíne Kecskemét, Sasfészek Fogadó 

 

Napirendi pontajai: 

1. napirendi pont: 

Elnökségi beszámoló a 2015. évről 

előadó: ifj. Horváth Sándor elnök 

2. napirendi pont: 

Az ügyvezető beszámolója a 2015-es évről 
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előadó: Csíkvári Mónika ügyvezető 

 

3. napirendi pont 

Felügyelő Bizottság beszámolója a 2015-as évről és gazdálkodásról 

előadó: Lázi Andrea FEB elnök 

4. napirendi pont 

A 2015. évi mérleg és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása 

előadó: Csíkvári Mónika ügyvezető 

5. napirendi pont: 

A 2016-es gazdasági terv ismertetése és elfogadása 

előadó: Csíkvári Mónika ügyvezető 

6. napirendi pont: 

Döntés a 2017 évre vonatkozó tagdíj és kancadíj mértékéről 

előadó: Csíkvári Mónika ügyvezető 

 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

 

6. Döntés az új tagok felvételéről: 

 

8/2016 (04.05.) elnökségi határozat: Az Elnökség a mellékletben szereplő tagok felvételi 

kérelmét elfogadja. (egyhangúlag elfogadva) 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Kecskemét, 2016.04.05 

 

 

 

 

 

  ……………………………………   …………………………………... 

  Torma Gábor      Kucsora István 

         

Korsós Alexandra  Szentes 

Bányai Csaba Hódmezővásárhely 

Rácz Réka Tiszaszentimre 

Molnárné Szóláth Erzsébet Nagykőrös 

Nagy Marcell Győr 

Simon Zoltán Kiskunhalas 

Baloghné Jenei Krisztina Mocsa 


