Furioso- North Star Lótenyésztő Országos Egyesület
6800 Hódmezővásárhely Petőfi u. 6.
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Furioso – North Star Lótenyésztő Egyesület irodájában ( 6400 Kiskunhalas
Erdei Ferenc tér 6/D fsz. 44.) 2010. 06. 21-én 10:00 órai kezdettel. Jelen vannak a mellékelt
jelenléti ív szerint. Két fő, Mészáros Zsolt és Bartók László késését jelezte, így öt fővel
kezdődött meg az elnökségi ülés.
Ifj. Horváth Sándor: köszönti a megjelenteket és javaslatot tesz mely szerint levezető
elnöknek ifj. Horváth Sándort, jegyzőkönyv vezetőnek Vén Jánost, hitelesítő tanúnak pedig
Kucsora Istvánt és Dózsa Tamás Károlyt javasolja.
1/2010 (VI.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú szavazással levezető
elnöknek ifj. Horváth Sándort, jegyzőkönyv vezetőnek Vén Jánost, hitelesítő tanúnak
Kucsora Istvánt és Dózsa Tamás Károlyt fogadja el.
Ifj. Horváth Sándor: Mivel két tagtársunk – Mészáros Zsolt és Bartók László – késni fog,
javaslom hogy a napirendi pontokat a következő sorrendben tárgyaljuk.
1. Fotópályázat kiírása
2. Rendezvények, tenyészszemlék meghatározása
3. A Tenyésztői Bizottság felállítása
4. Szabályzatok, ügyrendek előkészítése
5. Egyebek
2/2010 (VI.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja
a napirendi pontok következő sorrendben történő tárgyalását:
1. Fotópályázat kiírása
2. Rendezvények, tenyészszemlék meghatározása
3. A Tenyésztői Bizottság felállítása
4. Szabályzatok, ügyrendek előkészítése
5. Egyebek
1.napirendi pont: Fotópályázat kiírása
Dr. Plutzer Imre: Felvállalom a szervezést és a lebonyolítást. Javaslom, hogy a fotópályázat
bíráló bizottsága Hajdú Krisztina, Lázi Andrea és Novák Pál legyen. A pályázaton nyertes
fotókból össze lehetne állítani az egyesület 2011. évi naptárát.
Kucsora István: Egy 12 lapos naptár kb. 1.000.-ft/ db.
Korsós Zoltán Bálint: Működhet üzleti alapon is. Akár jó lehet céges ajándéknak is, ezzel is
reklámozva a fajtát. Tájékoztatásként jelenjen meg az egyesület honlapján a terv.
Országh Anikó: Árajánlatokat kell bekérni, hogy tisztázni lehessen a várható költségeket.
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Dózsa Tamás Károly: Két határozatot kellene hozni.
1. Kiírásra kerüljön-e a pályázat?
2. Ki legyen a bírálóbizottság ?
3/2010 (VI.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja
a fotópályázat kiírását úgy, hogy a beérkezés határideje 2010. 09. 15. Eredményhirdetés
ideje 2010. 09. 30.
Ifj. Horváth Sándor: Javaslom, hogy a pályázat összdíjazása 110.000.- ft legyen. I. díj:
40.000.- ft ; II. díj: 30.000.-ft ; III. díj:20.000.-ft; közönség díj: 20.000.-ft. Hívjuk fel a
pályázók figyelmét, hogy archív képekkel is lehet pályázni.
Korsós Zoltán Bálint: A beküldött képanyag kerüljön az egyesület tulajdonába, azt
felhasználhassa.
4/2010 (VI.21.) számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja,
hogy a pályázat összdíjazása 110.000.-ft legyen.
I.
díj: 40.000.-ft
II.
díj: 30.000.-ft
III.
díj: 20.000.-ft
Közönség díj: 20.000.-ft
Ifj. Horváth Sándor:Javaslom, hogy az ünnepélyes eredményhirdetésre decemberben az
OTP Lovas Világkupa keretei között kerüljön sor.
V/2010.06.21. elnökségi határozat:Az elnökség egyhangú szavazással a fotópályázat
bíráló bizottságába Hajdú Krisztinát, Lázi Andreát és Novák Pált választotta meg.
2. napirendi pont: Rendezvények, tenyészszemlék meghatározása
Dózsa Tamás Károly: ismerteti az egyesület rendezvényeit.
2010. június 25 – 27. I. Kéktó Fesztivál Hódmezővásárhely
11:14-kor Mészáros Zsolt és Bartók László megérkeztek. A továbbiakban a teljes hét fős
elnökség jelen van.
Kucsora István: ismerteti az emlékhely avatással kapcsolatos elképzeléseit, szeretne a
rendezvényre egy egyesületi zászlót.
Dózsa Tamás Károly: következő program 2010. július 3 – 4. Hortobágyi Lovasnapok,
2010.július 11. Körmend díjlovagló verseny és tenyészszemle, ahova meghívást kapott a
Dallos család. A szervezők részéről felmerült, hogy ajándékozza meg az egyesület Dallos
Gyulát és családját, mivel ők is versenyeztek furioso lóval. Kapjanak egy porcelán vázát, a
hölgyek pedig virágot.
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Bartók László: Próbáljunk meg beszélni Ciklon lovasával, hogy vegyen részt a
rendezvényen.
Ifj. Horváth Sándor: Ha az egyesület anyagi áldozatot vállal, akkor azt nívós
rendezvényekre költse, mint pl. Hortobágyi Lovasnapok, OTP Világkupa Budapest Sport
Aréna.
Mészáros Zsolt: Ha ez egy díjlovagló verseny, lehet hogy neveztek is. Egy jelképes összeget
ha kapnának – pl. utazás költsége, vagy annak egy része – érezhetnék hogy az egyesület
mögöttük áll és támogatja őket.
Dózsa Tamás Károly: Beszéltem Ciklon lovasával, megjelennek a körmendi versenyen.
Dr. Plutzer Imre: 2010. július 17. Furioso – North Star lófajta kedvelőinek III. találkozója,
Vígh László tenyésztő társunknál. Hozzá járul-e az egyesület a rendezvény meghívójának
postázásához?
Országh Anikó: Mivel a többi rendezvény programja sem lett az egyesület által postázva, így
ezt sem kell felvállalni.
Bartók László: Azt kell eldönteni, hogy melyik rendezvények azok, amelyek egyesületi
rendezvénynek tekinthetők, mely rendezvények azok, amelyek mögé az egyesület áll.
Dr. Plutzer Imre: Kérem, hogy a váli rendezvény meghívója elektronikus úton legyen
közölve a tagsággal.
Dózsa Tamás Károly: 2010. augusztus 13 – 15. KURULTAJ Kunszentmiklós.
Korsós Zoltán Bálint: Keressük a kapcsolatot a szervezőkkel, mert ez egy olyan nagy méretű
rendezvény, amely jó lehetőséget adna a fajta bemutatására, megismertetésére.
Dózsa Tamás Károly: 2010. augusztus 20.TOYOTA Kupa Salgótarján. 2010. augusztus 25 –
29. FARMER EXPO Debrecen, ahol lehetőség van a fajta bemutatására, ami egyben lehet az
Arénában való szereplés főpróbája. Ugyanezen időpontban kerül megrendezésre
Szlovákiában, Trencsényben a VI. Nemzetközi Szemle.
Milyen produkcióval tudnánk megjelenni Debrecenben?
Kucsora István: Dámalovasok 4 lóval, lovastorna bemutató 1 lóval, két kettes fogat.
Mészáros Zsolt: Ötös fogat, népies kettes fogat, Ékes család bemutatása, csikóshátas.
Korsós Zoltán Bálint: Négyes fogat, kettes fogat, esetleg két csikóshátas.
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Dózsa Tamás Károly: Bemutathatnák Ciklont díjlovaglásban, Johnsont díjugratásban, a
szlovákok pedig tarthatnának egy military bemutatót.
Ifj. Horváth Sándor: Arra kérem az elnökség tagjait, hogy a Kéktó Fesztiválra írják össze,
hogy ki milyen lovakkal, ki milyen ötletekkel tud hozzájárulni a rendezvényekhez.
Korsós Zoltán Bálint: Nevezzünk ki valakit, aki a bemutató szervezését összefogja.
Két kancával részt tudunk venni a szlovákiai szemlén.
Dózsa Tamás Károly: 2010. október 3. Tenyészszemle, Mátészalka; 2010. december 03 –
05.OTP Világkupa Budapest Sport Aréna
3.napirendi pont: A Tenyésztői Bizottság felállítása
Ifj. Horváth Sándor: Az előző elnökségi ülésen úgy döntöttünk, hogy a Tenyésztői Bizottság
10-15 főből álljon, lehet elég lenne 10 fő.
Az elnökség többi tagja is támogatja az elképzelést, de javasolják a 10 + 1 fő megválasztását,
mert ha valaki visszalép akkor is marad 10 fő.
6/2010 ( VI.21.) elnökségi határozat: az elnökség egyhangú szavazással elfogadja, hogy a
Tenyésztői Bizottság 10+1 főből álljon.
Bartók László: Nem javaslom, hogy a Tenyésztői Bizottságba „külsős” - nem egyesületi tag
– személy is választható legyen.
Ifj. Horváth Sándor: Az egyesület szabályai mindenkire vonatkoznak, azokat mindenkinek
be kell tartani!
Ezután nyílt szavazással sor került a Tenyésztői Bizottság tagjainak megválasztására.
7/2010 (VI.21.) elnökségi határozat: a Tenyésztői Bizottságba Sallai Sándor 7 igen
szavazattal, Bartók László 6 igen szavazattal, Kucsora István 6 igen szavazattal, Vén
János 6 igen szavazattal, Novák Pál 6 igen szavazattal, Horváth Sándor 6 igen
szavazattal, Domokos Gábor 5 igen szavazattal, Faluhelyi Tibor 4 igen szavazattal,
Klucsai Dávid 4 igen szavazattal, Fekete Balázs 3 igen szavazattal, Dr. Plutzerné
Tánczos Anikó 3 igen szavazattal megválasztásra került.
Korsós Zoltán Bálint: Miben kell megváltoztatni a Tenyésztési programot?
Bartók László: A Tenyésztési program jó, jogszabályi változásokat kell eszközölni.
Gondolok itt a ménvizsgák helyszínére, menetére. Miért ne lehetne kihelyezett ménvizsga
egy-egy régióban? A pontozási rendszert is át kell dolgozni.
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Korsós Zoltán Bálint: Szerintem a szabályrendszer jó, csak sok esetben nincs
következetesen megkövetelve a betartása.
Kucsora István: Volt időszak amikor jutalmazták a fajtába tartozó fedező mének használatát,
ezzel is ösztönözve a tenyésztőt a fajtatiszta tenyésztésre.
4. napirendi pont: Szabályzatok, ügyrendek előkészítése
Dózsa Tamás Károly: Ismerteti az egyesület működéséhez szükséges szabályzatokat.
Korsós Zoltán Bálint: Az elnökségi ülés meghívója legalább két héttel a kitűzött időpont
előtt kerüljön kiküldésre, a hozzá kapcsolódó anyaggal együtt. Neki kell fogni a Méneskönyv
előkészítésének, mert az is csak tolódik valami miatt!
Bartók László: Október végétől szívesen rá tudom szánni az időt, hogy az előkészített
anyagot két – három Tenyésztő Bizottsági társammal ellenőrizzem.
Dózsa Tamás Károly: Javaslom, hogy a Nóniusz Tenyésztők Egyesületétől vásároljuk meg a
méneskönyv kezelésére alkalmas programot, szerintem 500.000.-ft+ÁFA áron meg tudnánk
venni.
Dr. Plutzer Imre: Az MLOSZ az egyesület számára térítésmentesen kiadja a tenyésztési
adatokat. Először ezt kell megnézni, hátha alkalmas a méneskönyv szerkesztésének
megvalósítására.
8/2010 (VI.21.) elnökségi határozat: Az elnökség egyhangú szavazással elfogadja, hogy
az MLOSZ- nél kikérésre kerüljenek a tenyésztési adatok. Felelős személyek: Ifj.
Horváth Sándor elnök; Dr. Plutzer Imre elnökségi tag; Dózsa Tamás Károly ügyvezető.
5.napirendi pont: Egyebek
Dózsa Tamás Károly: Javaslom, hogy az egyesület jogállását közhasznúvá változtassuk,
mert több lehetőség nyílna pályázni. Lehet, hogy érdemes lenne megkeresni egy
pályázatfigyelő személyt.
Javaslom hogy kössünk biztosítást az irodára.
Beszéltem Tóth Krisztinával, javaslom hogy bízzuk meg, hogy egy-két havonta írjon cikket a
fajtáról és az egyesületről és az jelenjen meg a Lovas Élet című havilapban.
Felmerült a ménkönyv bővítése.
Egyesületi logóval ellátott sapkák és pólók készültek.
Pályázat útján 1 db számítógép beszerzésre került.
Ifj. Horváth Sándor elnök bírósági bejegyzése megtörtént.
Díjszalagok készültek a tenyészszemlék díjazásához.
Három mén sikeres vizsgát tett Nagycenken.
Szerintem az elnökség tagjait be kellene mutatni a honlapon egy fotóval ellátott rövid
bemutatkozó levélben.
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Ifj. Horváth Sándor: Problémáim vannak az ügyvezető munkavégzésével kapcsolatban. A
támogatás igényléshez kiállított tenyésztői igazolások több esetben nem az elnökségi
határozatok alapján lettek kiállítva!
Dózsa Tamás Károly: Hatvanhatan pályáztak. 334 egyed kapott nukleusz minősítést, 13
egyed kapott fajtafenntartó minősítést, 105 szaporulat lett bevállalva.
A tenyésztő egyesületek egymás között egyeztek meg a létszámokban. A 13 fajtafenntartó
egyed között volt olyan, ami más fajtába tartozó ősökre épül.
Ifj. Horváth Sándor: Akkor sem értem, hogy az előre megbeszélt pontozási rendszer milyen
szempontok alapján lett módosítva.
Korsós Zoltán Bálint: Számomra is elfogadhatatlan, hogy az ügyvezető az elnökség
határozatát egy személyben, az elnökség tájékoztatását mellőzve megváltoztatta. Nem érzem,
hogy az ügyvezető teljes odaadással az egyesület tagságának érdekeit képviselve végezné a
feladatát. Többszöri kérésünkre sem tett eleget bizonyos feladatoknak. Kértünk tőle havi
munkatervet, heti jelentést az elvégzett munkáról, ezt a mai napig nem kaptuk meg!
Kucsora István: Szerintem az ügyvezető végzi a dolgát. Jelentéseket készít, előkészíti az
elnökség munkáját, velem kommunikál, gondolom a többiekkel is.
Ifj. Horváth Sándor: Elvállaltunk egy elnökségi feladatkört, amit a tagság érdekeit szem
előtt tartva fel kell építeni. Úgy érzem az ügyvezető nem segíti a munkánkat kellőképpen. A
tagok felé az ügyvezető nem mutathatja ki esetleges személyes sérelmeit. Minden tag
egyenrangú és mindenkivel köteles az ügyvezető kommunikálni!
Korsós Zoltán Bálint: Az egyesület fizetett alkalmazottja az ügyvezető. Neki kötelessége az
egyesületben felmerülő munkák elvégzése a legjobb tudása szerint.
Mészáros Zsolt: 20 év elmaradásait nem lehet négy hónap alatt behozni. A munkát ki kell
adni és annak elvégzését ellenőrizni kell.
Korsós Zoltán Bálint: Nem, de el kell kezdeni az ügyvezetőnek a lényegi munkát, fel kell
építeni egy rendszert, mert ez így nem jó. A munka ki van adva, de annak elvégzése
ellenőrizhetetlen, nincs rendszerezve. Például, ha már az ügyvezető tagi látogatást tesz
Mátraszelén, akkor miért nem megy el Borsodbótára is, főleg hogy az elnök külön kérte. Nem
engedhetjük meg magunknak, hogy észszerűtlen kiadásokba bocsátkozzunk. Ezért kell előre
tervezni. A két település egy útvonalon van. Illene az ehhez hasonló tenyésztői látogatásokat
előre tervezve egy úttal megoldani!
Bartók László: Meg kell határozni a feladatokat és azt számon kell kérni.
Dózsa Tamás Károly: Van aki elfogadja a munkámat, van aki nem. A nettó fizetésem
100.000.-ft, amiből megélni nem lehet, többször szóba kerül a főállásom mellett végzett
„ méhészkedés”. Több nyitott dolog van az életemben amit le kell zárnom, ez nem megy
egyik napról a másikra, ehhez kérem az elnökség türelmét.
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Ifj. Horváth Sándor: Egy hónap múlva térjünk vissza az ügyvezető munkavégzésével
kapcsolatos problémákra, ezt fogjuk fel próbaidőnek, Tamás bizonyítsa be, hogy alkalmas a
feladat elvégzésére. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a tagság elégedetlenségét
fejezhesse ki az egyesületben folyó munkákkal kapcsolatban, ehhez kérem az elnökség
támogatását.
Korsós Zoltán Bálint: Dózsa Tamás Károly eddigi költségtérítése 364.852.-ft, amit nem
adott le havonta, hanem most egyben, továbbá vannak olyan januári számlák, amiket szintén
most juttatott el a könyvelésre, ez sem mehet így, minden hó végén számadást kell készíteni!
Visszatérve a tenyésztési adatok problémakörhöz az elnökség még egy határozatot hozott.
9/2010 (VI.21.) számú elnökségi határozat: az elnökség egyhangú szavazással elfogadja,
hogy amennyiben az MLOSZ által kiadott adatok nem használhatók fel a méneskönyv
készítéséhez, úgy kerüljön megvásárlásra a Nóniusz Tenyésztők által használt
méneskönyv kezelésére alkalmas program.
Ifj. Horváth Sándor: Megköszönöm a munkát, az elnökségi ülést bezárom.
Az elnökségi ülés 18:00 órakor bezárásra került.
Kmf.
……………………………………..
Ifj. Horváth Sándor
Elnök

……………………………………..
Vén János
Jegyzőkönyv vezető

…………………………………….
Dózsa Tamás Károly
Hitelesítő tanú

……………………………………..
Kucsora István
Hitelesítő tanú

