
JEGYZŐKÖNYV

Készült a Furioso – North Star Lótenyésztő Országos Egyesület rendkívüli tisztújító közgyűlésén:
Budapest, Nemzeti Lovarda (Budapest, Kerepesi út 7.), 2010. 02. 14. 10 ó.

Jelenlévők: 106 fő.

Juhász Zoltán levezető elnök köszönti az egybegyűlteket, és megállapítja, hogy a 9 órára összehívott 
közgyűlés határozatképtelen volt, viszont a 10 órára összehívott közgyűlés már határozatképes.

1/2010  (II.  14.)  számú  Közgyűlési  Határozat: a  közgyűlés  egyhangúlag  jegyzőkönyvvezetőnek 
választotta Lázi Andreát.

2/2010 (II.14.) számú Közgyűlési Határozat: a közgyűlés egyhangúlag jegyzőkönyv hitelesítőknek 
választotta Ivanics Rékát és Kisjuhász Editet.

Mandátumvizsgálat a 10 órás jelenléti ív alapján.

Korsós Zoltán: Milyen dokumentumok alapján lettek felvéve az új tagok?

Dózsa Tamás Károly: A lóútlevél igazolja a tulajdonjogot. A belépési nyilatkozat, a befizetett tagdíj, 
belépési díj és a lóútlevél megléte alapján. Amennyiben a tulajdont tudja igazolni, de nincs a lóútlevél 
még átírva, akkor annak elkészültét követően kerül csatolásra a lóútlevél másolata.

Klucsai Dávid: Vannak-e olyanok, akik még nem felelnek meg a követelményeknek, akiknél nem telt 
el a tagdíj, belépési díj befizetése óta a 30 nap?

Dózsa Tamás Károly: Igen.

dr. Csvila István: Ki dönt erről?

Dózsa Tamás Károly: Az elnökség.

Hangrád István: Tagja-e az egyesületnek, aki az előbb kérdezett?

dr. Plutzer Imre: Dr. Csvila István a jogi képviselőm.

Börzsey Barbara: Sokan vagyunk kíváncsiak rá, hogy a mandátumok rendben vannak-e.

Juhász Zoltán ismerteti a jelenlétiív fejlécén olvasható szöveget, melyet a tag aláírásával elfogadott. 
Szavazzunk: ki kéri a részletes vizsgálatot?

Hangrád István: Döntsünk előbb a napirendi pontokról!

Hasznos Zoltán: Mivel  a  jelenlévők nem mind jogosultak  szavazni,  lévén a  közgyűlés  nyilvános, 
olyan is felteheti a kezét és beleszámolhatja a Szavazatszámláló Bizottság, aki nem is tag!

dr.  Plutzer  Imre: Javaslom, hogy a jelenléti  ívet  aláírók  kapjanak szavazólapot!  Készíttettem egy 
bélyegzőt hozzá. 5 szín van. Aki átveszi az 5 lapot, azonosítsa magát személyi igazolvánnyal vagy 
cégkivonattal!

Megtörténik a részletes mandátumvizsgálat a személyi okmányok és cégkivonatok ellenőrzésével, és a 
szavazólapok kiosztása dr. Benke Barnabás ügyvéd úr közreműködésével.
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Javaslat  hangzik el a szavazatszámláló bizottág tagjaira:  Perényi János, Baráth Imre Gábor és Kis 
Ágnes.

3/2010 (II.14.) számú Közgyűlési Határozat: a közgyűlés nyílt szavazással 104 igen szavazattal, 2 
tartózkodás  mellett  elfogadta  a  Szavazatszámláló  Bizottság  tagjainak  Perényi  Jánost,  Baráth  Imre 
Gábort és Kis Ágnest.

Hangrád István javasolja, hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pont (új tagok felvétele) legyen az 
utolsó előtti.

Dr. Plutzer Imre:  Azért az az első, mert az összehívott elnökségi ülésen sem az ügyvezető, sem az 
elnökség tagjai elegendő létszámban nem jelentek meg, így azon nem tudtunk új tagokat felvenni.

Mészáros Zsolt: A meghívó egy későbbi időpontra szólt.

Dr. Plutzer Imre: Két alkalommal hívtam össze elnökségit. Az első emailben a dátumot elírtam, de 
mindenkivel telefonon is egyeztettünk, a második meghívóban hiba nem volt.

Ibrányi András az alapszabályra hivatkozik: „A tagok felvételéről az elnökség dönt.” Nem fontos az 
ügyvezető  jelenléte.  Az  Alapszabály  módosítására  lehetőség  van,  de  csak  szabályos  módon:  a 
következő közgyűlésen felvehetjük a napirendi pontok közé.

Dr. Benke Barnabás: a közgyűlés jogosult az elnökséget érintő kérdésekben dönteni.

Ibrányi András: Az Alapszabálytól eltérni nem lehet.

Dr. Plutzer Imre: találtam a 10 órás jelenléti íven olyan személyeket, akiknek a tagdíj és belépési díj 
befizetése  óta  még  nem  telt  el  a  30  nap,  ezért  kéri,  hogy  vegyék  vissza  a  tévesen  kiadott 
szavazólapokat. Példának felhoz egy új belépőt, aki február 02-án fizette be a tagdíjat, és rajta volt a 
listán.

Novák Pál kéri, hogy a Felügyelő Bizottság vizsgálja meg a helyzetet.

Mester  Károly: Mikor  telefonon  megkerestem  Dózsa  Tamás  Károly  ügyvezető  urat,  hogy  tagja 
szeretnék lenni az Egyesületnek, ő arról kérdezett,  hogy miért pont most szeretnék belépni, csak a 
szavazás miatt akarok-e tag lenni. Nem volt együttműködő a felvételemet illetően.

Dr.  Csvila  István: Az  elnökségnek  joga  van  dönteni  ilyen  esetekben  az  új  tagok  felvételéről, 
vonuljanak félre dönteni a vitatott tagok felvételéről.

Hangrád István követeli, hogy a javaslatáról szavazzunk. Aki nem tag, nem szólhat bele.

Juhász Zoltán szünetet rendel el.
Az elnökség félrevonul az új tagok felvételének megvitatására, és 24 új tag felvételéről dönt.

Az új tagoknak szavazólapok osztása.

Késve érkezett  tagok:  Buda Family Kft.  képvisletében Buda Bertalan és Fehér Károly.  dr.  Benke 
Barnabás  ügyvéd  úr  megvizsgálja,  rendelkeznek-e  érvényes  mandátummal,  majd  kapnak 
szavazólapokat.

A szavazásra jogosultak száma így 132 főre nő.

Juhász Zoltán: A meghívóban szereplő 1. napirendi pont okafogyottá vált, mivel az elnökség döntött 
az új tagok felvételéről, így nincs értelme szavazni a napirendi pont hátrasorolásáról.
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2. napirendi pont
A rendkívüli közgyűlés szükségességének ismertetése, a FEB beszámolója

Bárány  István,  a  Felügyelő  Bizottság  elnöke  elmondja,  hogy bejelentést  kaptak  a  2009.  12.  12-i 
közgyűlés  szabálytalanságáról.  A  bejelentést  megvizsgálták  és  megállapították,  hogy  történtek 
szabálytalanságok. Újabb közgyűlés kitűzését javasolták,  és bíróságra is került az ügy. Véleménye 
szerint az alapszabály szerint kell eljárni. Ha nem megfelelő az alapszabály, változtatni kell rajta, de 
szabályosan. Elmondása szerint eddig is voltak szabálytalanságok az egyesület  közgyűlésein,  csak 
nem kerültek  napvilágra.  Elismeri  a  felelősségét  ebben,  és  lemond  a  Felügyelő  bizottsági  elnöki 
posztról.

Halasi Endre, a Felügyelő Bizottság tagja szintén elismeri felelősségét és lemond.

Nagy Tamás: Mik azok a szabálytalanságok, amiket találtak régen?

Bárány  István: Olyanok  szavaztak,  akik  nem szavazhattak  volna,  és  olyanokat  választottak  meg, 
akiket nem lehetett volna.

Juhász Zoltán: Próbáljunk meg ma jogszerűen eljárni, hogy ne legyen ok panaszra.

3. napirendi pont
A jelölő bizottság javaslatai a tisztségviselőkre

Kucsora István:  Megegyezés  született  mi szerint  Bartók  László  és  dr.  Plutzer  Imre  visszalép  az 
elnökjelöltségtől,  és  ifj.  Horváth  Sándort  javasoljuk  elnöknek,  tagoknak  pedig  Bartók  Lászlót, 
Kucsora Istvánt,  Korsós Zoltánt és dr. Plutzer Imrét.  Kérem a közgyűlést,  hogy úgy szavazzanak, 
hogy a fajta érdekeit tekintsék az elsődleges szempontnak.

A jelöltek elfogadják a jelölést.

Kucsora István: Ki  kellene  bővíteni  az  elnökséget  2  taggal  alapszabálymódosítás  után,  így  majd 
vezetőségi  tagnak  javasoljuk  a  későbbiekben  Mészáros  Zsoltot  és  Ország  Anikót.  A  következő 
közgyűlésen alapszabálymódosításról kellene dönteni.

4. napirendi pont
Jelöltlista állítás

Juhász Zoltán:  Megkérdezte  van-e más javaslat  az elnök személyére? Más javaslat  nem lévén ifj. 
Horváth Sándor jelölését az elnöki tisztségre a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

4/2010  (II.14.)  számú  Közgyűlési  Határozat:  A  közgyűlés  egyhangúlag  jelölő  listára  tette  ifj. 
Horváth Sándort.

Bartók László jelölését az elnökségi tagságra a közgyűlés 120 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett 
elfogadta.

Kucsora István jelölését az elnökségi tagságra a közgyűlés 109 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 22 
tartózkodás mellett elfogadta.

Dr. Benke Barnabás: dr. Plutzer Imre, aki jogi személyt képvisel, nem lehet jelölt, mert jelölt csak 
természetes személy tag lehet.

Dr. Csvila István: dr. Plutzer Imrét megszavazzák-e természetes személyként tagnak?
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Dr. Plutzer Imrét a közgyűlés 104 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 23 tartózkodás mellett elfogadta 
természetes személyként tagnak.
5/2010 (II.14.) számú Közgyűlési Határozat: a közgyűlés dr. Plutzer Imrét 104 igen szavazattal, 5 
ellenszavazattal, 23 tartózkodás mellett elfogadta természetes személy tagnak.

A szavazásra jogosultak száma 133 főre módosult.

Dr. Plutzer Imre jelölését az elnökségi tagságra a közgyűlés 92 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 40 
tartózkodás mellett elfogadta.

Korsós  Zoltán: Új  tag  lévén  engedjék  meg,  hogy  pár  szóban  bemutatkozzam!  A  Farmer  Kft. 
ügyvezetője vagyok, mely a hercegi ménes új tulajdonosa. Kérem a tagságot, hogy támogassák az új 
vezetőséget a munkájában.

Korsós Zoltán jelölését az elnökségi tagságra a közgyűlés 118 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 11 
tartózkodás mellett elfogadta.

6/2010. (II.14.) számú Közgyűlési Határozat:

A közgyűlés Bartók Lászlót jelölőlistára tette 121 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett.

A közgyűlés Kucsora Istvánt jelölőlistára tette 110 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 22 tartózkodás 
mellett.

A közgyűlés dr. Plutzer Imrét jelöltlistára tette 92 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 40 tartózkodás 
mellett.

A közgyűlés Korsós Zoltánt jelöltlistára tette 118 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 11 tartózkodás 
mellett.

5. napirendi pont
Tisztségviselők választása

Novák Pál:  tekintettel  arra,  hogy egy elnökjelölt  és négy elnökségi  tag jelölt  van,  nyílt  szavazást 
javasol a lebonyolítás gyorsítására.

Dr. Benke Barnabás: Az alapszabály értelmében személyi kérdésekben csak titkos szavazással lehet 
dönteni.

Összes szavazásra jogosult: 133 fő.

Titkos szavazás a szavazásra jogosultak 2/3-os támogatásával.

7/2010 (II.14.) számú Közgyűlési Határozat: a közgyűlés titkos szavazással, 110 igen szavazattal ifj. 
Horváth Sándort választotta meg az egyesület elnökének.

8/2010 (II.14.) számú Közgyűlési Határozat: a közgyűlés titkos szavazással  Bartók Lászlót 115 
igen szavazattal, Korsós Zoltánt 104 igen szavazattal, Kucsora Istvánt 122 igen szavazattal, dr. Plutzer 
Imrét 93 igen szavazattal elnökségi tagnak választotta.

Kucsora István: Eljött az idő, hogy újra a szoros értelemben vett tenyésztéssel foglalkozzunk. A lovat 
használni kell. Mindegy, hogy milyen szakágban, de kipróbálásra kell kerüljenek, dolgozni kell velük.

Ifj.  Horváth Sándor: Köszönöm a tagságnak a bizalmat.  Mindent meg fogok tenni a békés, közös 
munkáért, a konszenzusteremtésért.
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Salga Andor: Azért jöttem el a közgyűlésre, mert nagy szervezkedés volt. Ne felejtsétek el, kinek mit 
köszönhettek. El kell felejteni a múltat. Sok sikert kívánok az új elnöknek.

Dózsa  Tamás  Károly: Ha  telefon  érkezik  hozzám,  a  probléma  megoldására  törekszem.  Minden 
szakágban  igyekszem  segíteni  a  lovat  és  tenyésztőjét.  Az  anyagiak  meglehetősen  szerények.  A 
kormány  az  eddigi  támogatást  is  csökkenti  erősen.  Az  egyesület  számláján  rendelkezésre  álló 
6.000.000.- Ft sok-sok munkánkba került. Kérek mindenkit, támogassák az új vezetőséget. Az álmok 
fontosak,  de  a  pénzt  elő  kell  teremteni  hozzájuk.  Igyekeztem  a  demokrácia  mentén  szervezni  a 
közösséget.  Igyekezzünk  megtalálni  minden  egyes  egyedet,  amely  a  fajtába  tarozik,  hogy  aztán 
lezárhassuk a méneskönyvet. Remélem, ezután a közgyűlés után érzékelhető lesz a pozitív változás az 
egyesületben.

Fekete Balázs: A Magyar Állattenyésztők Szövetsége nevében köszöntök mindenkit. Úgy gondolom, 
a  ma  született  döntés  megadja  az  alapját  a  további  jó  együttműködésnek.  Szeretném,  ha  ilyen 
aktivitással  találkoznánk  a  következő  közgyűléseken  is.  Döntsük  el,  hogy  mire  használjuk  fel  a 
meglévő pénzünket! Felhívom a tagság figyelmét, hogy Hódmezővásárhelyen 2010. április végén újra 
tenyészszemlét tartunk, és hogy az őshonos fajták megőrzésére vonatkozó pályázatot, mely tavasszal 
kerül kiírásra, figyelje mindenki, de az egyesület is biztos ad majd róla tájékoztatást.

Novák Pál: Sok pénzt dobtunk ki az ablakon a rendkívüli közgyűlés összehívásával, mely összeget, 
illetve az erre fordított időt és energiát okosabb dolgokra is felhasználhattuk volna, például versenyek, 
szemlék lebonyolítására, a fajta népszerűsítésére. Elsőre is ez a konszenzus kellett volna.

6. napirendi pont
Egyebek

Horváth Kálmán: A felügyelő bizottság lemondott. Elfogadjuk-e a lemondásukat?

Szalay  Balázs: Vállalja-e  Bárány  István  továbbra  is  a  felügyelő  bizottsági  elnöki  tisztséget,  ha 
megszavazzuk a bizalmat?

Bárány István: Csak ha nem kapok támadást, hogy nem szóltam a szabálytalanságokért.

Novák  Pál: A következő  közgyűlésen  napirendi  pont  legyen  a  felügyelő  bizottság  lemondásának 
megvitatása.

A közgyűlés berekesztésre került 15:30–kor.

Lázi Andrea Juhász Zoltán

jegyzőkönyvvezető levezető elnök

Ivanics Réka Kisjuhász Edit 

jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő
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