
Jegyzőkönyv 

Elnökségi ülés 

Kecskemét, 2014.10.24. 

 

Jelen vannak:   -    ifj. Horváth Sándor 

- Torma Gábor 

- Kucsora István 

- Vén János 

- Molnár László 

- Bánfi Anett 

- Perényi János  (FB) 

- Domokos Gábor (TB) 

- Csíkvári Mónika 

 

1/2014 (X.24.) elnökségi határozat:  

Az elnökség egyhangúlag jegyzőkönyv vezetőnek választotta Csíkvári Mónikát. 

2/2014 (X.24.) elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangúlag hitelesítőnek választotta Perényi Jánost és Molnár 

Lászlót 

 

1. Napirendi pont.  Az elmúlt időszak eseményei 

 

Horváth S. : Beszámol az ügyészségi levélről, melynek tárgya az 

Egyesület működésének 2010 -2014 évek közötti vizsgálata.   

Csíkvári M.: Határidő hosszabbítást kértünk és kaptunk. 

 

Horváth S.: A jubileumi kiadvány előszavának megírásával kapcsolatban 

Bodó Imre professzort megkerestem, a felkérést elfogadta. 

 

Kucsora I.: Korsós Imrét is be kell vonni a munkába. 

 

2.  Napirendi pont.  Az Egyesület pénzügyi helyzetének áttekintése. 

 

Csíkvári M.: Rendelkezésre álló pénzeszköz: 7.581eFt. Várható bevételek 

december végéig: egyesületi őshonos támogatás (214/C) 1 300 eFt, ÁTA 

1 700 eFt. 

 



A még esedékes különböző támogatásokat - sportoló lovak, premizált 

csikók - a 2014-es pénzügyi keret és az eddig megtörtént kifizetések 

figyelembevételével lehet kifizetni. 

 

3/2014 (X.24.) elnökségi határozat: Az Egyesület és a fajta képviseletében a 

különböző rendezvényeken, bemutatókon szereplő lovak után a tagjaink 

költségeinek csökkentése érdekében, évente egy alkalommal, 10 000 Ft/db 

hozzájárulást fizet az Egyesület, a közgyűlés által megszavazott pénzügyi 

keretek terhére. 

 

3. Napirendi pont. Új tagok felvétele. 

 

4/2014 (X.24.) elnökségi határozat: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő tagok Egyesületbe való 

belépését:  

 

 

 

 

 

4. Napirendi pont. A 2015-ben tartandó 25 éves jubileumi egyesületi 

rendezvények előkészítése. 

 Hódmezővásárhely, Nemzetközi Furioso Fesztivál 

(Fekete Balázzsal egyeztetni, a bíráló bizottság tagjait 

az Egyesület kívánja kijelölni.) Nagyszabású 

fajtabemutatót kellene tartani. 

o Vén J. - Kucsora I.: fogatok 

o Kucsora I.: huszárok 

o Kucsora I. : Sport 

o Bánfi A.: lovastorna 

o Domokos G. : ivadékcsoportok, 

kancacsaládok 

 Nyeregszemle 

 Farmer Expo 

 

Egyéb rendezvények 2015-ben: 

 Kancavizsgák 

 Regionális tenyészszemlék (Karcag, Mátészalka, 

Gyöngyös, Tiszaföldvár, Nagycenk) 

 Vadászlovaglások (Pusztaszer, Nagycenk, 

Hódmezővásárhely) 

 Tompahát 

Markó Sándor Mernye 

Nagy Antal Gönyü 

Ódor Gábor Isztimér 

Zemlényi Gábor Mezőtúr 



5. Napirendi pont.  Fajtapropaganda 

 

Domokos G.: A sportban eredményes furioso fajtájú lovaknak, illetve a 

versenyeztető tagoknak ünnepélyes keretek közt díjat kellene átadni. 

Kuratórium döntene a díjazottakról 

 

Naptár: A Bonafarm megkeresése alapján fényképeket küldünk egy, a 

furioso-north start fajtát és az Egyesületet népszerűsítő naptárhoz. (Csíkvári 

Mónika)  

 

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy legyen külön egyesületi naptár is 

2015-ben. (könnyebb postázás, stb.) 

 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 201410.24. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………  ……………………………………. 

               Perényi János                                             Molnár László 

 

 

 

 

…………………………………. 

              Csíkvári Mónika 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


