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ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: 2013. 04. 25-én Hódmezővásárhelyen  

Jelen vannak: 

 ifj. Horváth Sándor, elnök 

 Korsós Zoltán Bálint 

 Kucsora István 

 Ország Anikó 

 Csíkvári Mónika, ügyvezető-tenyésztésvezető 

 Lázi Andrea, a FEB elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Lázi Andrea 

 

Ifj. Horváth Sándor, az egyesület elnöke köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az 

elnökség határozatképes. 

 

1./2013. (04.25.) határozat: az elnökség egyhangú szavazással elfogadja a következő 

napirendi pontokat: 

1.) napirendi pont: Az elmúlt időszak eseményei 

2.) napirendi pont: Éves rendes közgyűlés előkészítése 

3.) napirendi pont: Egyebek 

 

1.) napirendi pont: Az elmúlt időszak eseményei 

 

Csíkvári Mónika: Az idén eddig megvalósult és várható bevételekből: 2012 decemberben az 

állattenyésztési alapból igényelt (ménvizsga) összesen 2 264 eFt kifizetésre került,a 2013-ra 

vonatkozó törzskönyvben tartás jogcímre 5.824 e Ft-ot  igényeltünk (364 kanca) melynek 

kifizetése hamarosan várható. Megkaptuk márciusban az előző évi VM működési pályázaton 

nyert 2 000 eFt-ot. Április elején a rendelkezésre álló pénzeszköz: 4 487 eFt. Ebből lekötött   

2 397 eFt. 

Kucsora István: A lekötött betétre nincs kedvezőbb befektetés? 

ifj. Horváth Sándor: Az OTP Banknál ez volt a legkedvezőbb. 

Csíkvári Mónika: Az őshonos kancatámogatásban résztvevő tagjaink számára az MVH felé 

igazoltam az adatszolgáltatást.   

Kucsora István: Ki igazolja az állományváltozást, ha még el sem fogadták a pályázatot? Hogy 

tudunk hatni rájuk az MVH-ra, hogy ne halogassák a kifizetéseket? A tenyésztői kedv 

alábbhagy így. 

ifj. Horváth Sándor: A kancatámogatásban résztvevők majd fele meg lett büntetve. 

Csíkvári Mónika: Várunk még tájékoztatást. 

Kucsora István: Lenne eladó mén, de így nem lehet dönteni róla. 



ifj. Horváth Sándor: Az általunk igényelt 25 ménből valószínűleg csak néhány pályázó lesz 

lesz.  

Csíkvári Mónika: A Méneskönyv pár héten belül kész.  

Korsós Zoltán Bálint: ismerteti a 2012. évi mérleget és pénzügyi beszámolót. 

Csíkvári Mónika: A tervben nincs benne a 2011. évi prémiumom, ami 2012-ben lett kifizetve, 

ez az egyik oka, hogy több a tény munkabér költség, és a közterhek is emelkedtek. A tavalyi 

támogatási pénzeket még csak most fogjuk megkapni, így idei bevételek lesznek. Azokkal 

pozitív lett volna a mérlegünk. 

ifj. Horváth Sándor: Tavalyra a 2011. évinél több egyedet vállaltunk kancabírálatra, de még a 

vállaltnál is többet sikerült teljesíteni. Emiatt többet utaztunk, több utazási költségtérítés lett 

kifizetve. 

Korsós Zoltán Bálint: Ezek elfogadható indokok. 

Csíkvári Mónika: Az éves tenyésztőszervi felülvizsgálat rendben lefolyt, hiányosságot 

NÉBIH főfelügyelője nem talált.  2012-ben 147 csikószámot adtam ki, Bartók László csikóit a 

saját költségére elvégzett származásvizsgálat után lehet sütni.  

 

2./2013. (04.25.) határozat: A 2012. évi mérleg és pénzügyi beszámoló egyhangú 

szavazással elfogadva. 

 

2.) napirendi pont: Éves rendes közgyűlés előkészítése 

 

Kucsora István: Segítsük a bemutatókon szereplőket azzal, hogy a költségeik egy részét 

átvállaljuk! 

Csíkvári Mónika: A tavalyi pénzügyi tervben szereplő, az eredményes sporttevékenység 

díjazására elkülönített összeget nem költöttük még el. 

Ország Anikó: Egyenlően osszuk szét az összes versenyző között, ne tegyünk különbséget! 

ifj. Horváth Sándor: Annak adjuk, aki a licencdíjat fizeti a ló után! 

Korsós Zoltán Bálint: Költségtérítés címen fizessük, és csak a valóban versenyzett lovak után! 

Csíkvári Mónika: Összeállítom a listát a tavaly versenyzett lovakról. 

Korsós Zoltán Bálint: Az összeg szétosztása előtt még szeretnénk látni a listát. 

 

3./2013. (04.25.) határozat: A 2013. évben versenyzett furioso-north star fajtájú lovak 

között az erre a célra elkülönített 500.000 Ft-ot egyenlő arányban elosztva költségtérítést 

fizet az egyesület, melyet azon személyek kapnak, akik a licencdíjat fizették az említett 

lovak után. (Egyhangúlag elfogadva.) 

 

Csíkvári Mónika: ismerteti az ezévi rendezvényeket, melyeken az egyesület megjelenik: 

 XX. Alföldi Álattenyésztési és Mezőgazda Napok, Hódmezővásárhely, 2013. 04. 26-

28. 

 Magyar Ló Hétvégéje, Budapest, Nemzeti Lovarda, 2013. 05. 13. 

 Kéktói Fesztivál, Hódmezővásárhely, 2013. 06. 28-30. 

 OMÉK, 2013. 09. 18-22. 

 

ifj. Horváth Sándor: A Magyar Ló Hétvégéjére eddig 8 lóval jelentkeztek az egyesületünk 

tagjai, ez a többi egyesülethez képest magasabb jelentkezési arány. 

Kucsora István: Nem látom a hozadékát. Kiknek mutatjuk meg a lovainkat a Tattersalban? 

ifj. Horváth Sándor: Ez egy kezdő rendezvény, sokat ne várjunk tőle, de valahol el kell 

kezdeni, ahogy a holsteiniek és a hannoveriek is elkezdték egyszer. Kell a reklám a magyar 

tenyésztésű lovaknak. 



Kucsora István: Csak a kupecek hozzák a vevőt, ez a baj. Meg kell találni a vevőkhöz a 

közvetlen utat. 

Korsós Zoltán Bálint: Erről hosszan lehetne még beszélni, de a lényeg, hogy ez lenne az 

egyesület egyik legfontosabb feladata: a vevők megtalálása. 

ifj. Horváth Sándor: Az egyesületek összefogásával közelíthetünk a bemutatott lovak 

létszámában a nyugati országok hasonló rendezvényeihez. 

Korsós Zoltán Bálint: Egyedül nem lehet elég messze jutni. 

Kucsora István: 2003-ban 73 lovat adtam el. Akkor működött, most nem működik. 

ifj. Horváth Sándor: A ménvizsgák tekintetében a NÉBIH-hel kell egyeztetni. Igény szerint, 

nyár elején kellene tartani. 

Korsós Zoltán Bálint: A Nyeregszemlére idén nem regisztrálunk egyesületként? 

Ország Anikó: vállalja a regisztráció intézését. 

Korsós Zoltán Bálint: A wiener-neustadti rendezvényre idén nem próbálunk meg kijutni? 

Nagyon színvonalas. Érdemes lenne. 

Csíkvári Mónika: Már nincs meg a tavalyelőtti kapcsolatunk ott. 

Kucsora István: Nem győzzük. Felkészítés, szállítási költség… Mi a hozadéka? De ha van 

egy feladat, megoldjuk. 

ifj. Horváth Sándor: Az OMÉK-on jó lenne bemutatót tartani. 

Kucsora István: A bemutatókon résztvevő lovak tulajdonosainak az utiköltség térítésen felül 

még hozzá kellene járulni a költségeihez, hogy kedvet csináljunk a szerepléshez. Pl. 

vérvizsgálat, kötelező vakcinázás költsége. És idén is támogatni kellene a veszélyeztetett 

vonalak fedezőménjeit. 

Korsós Zoltán Bálint: Építsünk bele egy ellenőrzést a bemutatózók támogatásába! Csak azok 

kapjanak, akik tényleg megjelennek a rendezvényen! Ezt ellenőrizhetjük a rendezőség 

adminisztrációjából. 

ifj. Horváth Sándor: Premizálhatnánk a ménvizsgázó méneket. Az állami támogatás (120.000 

Ft/ló) egy részét odaadhatnánk ezen mének tulajdonosainak. 

Kucsora István: A közgyűlésen javasoljuk ezeket! 

 

4./2013. (04.25.) határozat: az elnökség egyhangúlag elfogadta a közgyűlés napirendi 

pontjait: 

1.) napirendi pont: Elnökségi beszámoló a 2012. évről 

2.) napirendi pont: Ügyvezetői beszámoló a 2012. évről 

3.) napirendi pont: A könyvvizsgáló beszámolója a 2012. évről  

4.) napirendi pont: A 2012. évi mérleg és pénzügyi beszámoló ismertetése, elfogadása 

5.) napirendi pont: A 2013. évi gazdasági terv ismertetése, elfogadása 

6.) napirendi pont: Az Alapszabály módosításainak elfogadása 

7.) napirendi pont: Döntés a tagdíjhátralékkal rendelkező tagok kizárásáról 

8.) napirendi pont: Egyebek 

 

Csíkvári Mónika: Javaslom, hogy csak azok szavazhassanak a közgyűlésen, akiknek nincs 

tartozásuk és az adatközlési kötelezettségüknek is eleget tettek. A közgyűlés megkezdése előtt 

adjunk lehetőséget a hiánypótlásra! 

Korsós Zoltán Bálint: Javaslom a közgyűlés időpontjának 2013. 05. 25-ét. Mónika! Ki tudod 

időben küldeni rá a meghívókat? 

Csíkvári Mónika: Szűkös az idő, de megoldom. 

Ország Anikó: Segítek benne. 

Csíkvári Mónika: Igény lenne rá, hogy most ne Kecskeméten, hanem egy budapesti 

helyszínen rendezzük meg a közgyűlést. 

Kucsora István: Pontosan hol? 



Csíkvári Mónika: Sajnos a Nemzeti Lovarda terme már foglalt akkorra. 

Kucsora István: Ha nincs konkrét helyszín, már késő megfelelőt keresni. 

ifj. Horváth Sándor: Kecskeméten, a Sasfészekben költségtakarékosan tudjuk megrendezni. 

 

5./2013. (04.25.) határozat: az egyesület a 2013. évi rendes közgyűlését Kecskeméten, a 

Sasfészek fogadóban tartja 2013. 05. 25-én 9 órai kezdettel. 

 

3.) napirendi pont: Egyebek 

 

Korsós Zoltán Bálint: A fajtatörténeti kutatásra szánt összeg el lett költve? 

Csíkvári Mónika: Nem, Domokos Gábor még nincs kész az anyaggal. 

ifj. Horváth Sándor: Le vagyunk maradva ebben a többi egyesülettől. 

Korsós Zoltán Bálint: Akkor az idei évre újra tervbe vesszük. 

Kucsora István: De csak akkor fizessünk érte, ha kész van. 

ifj. Horváth Sándor: Természetesen. Lajos bajor herceg 100. születésnapjára egy kiadvánnyal 

kellene készülni, melyet német nyelven is megjelentetnénk, és a német egyesület tagjainak is 

eljuttatnánk. Novák Pálra számítunk ezügyben. Pályázati pénzből készülne el. 

Csíkvári Mónika: Mi lenne, ha az 1.000.000 Ft-ot erre szánnánk, és Domokos Gábor munkáját 

finanszíroznánk pályázati pénzből? 

Korsós Zoltán Bálint: Beszélek Domokos Gáborral én is, hogy hogy áll. 

ifj. Horváth Sándor: Ha csak a ménvonalak meg lennének már, az is jó lenne. 

 

Az elnökségi ülés 17:00-kor bezárásra került. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 sk. Lázi Andrea sk. sk. 

 jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyv hitelesítő 


