Csíkvári Mónika beszámolója az 2011 évi feladtok végrehajtásáról

Mivel a munkaköröm ügyvezetői és tenyésztésvezetői feladatokat is tartalmaz, ezért az
elmúlt év eseményeit és feladatait mindkét szempont szerint, időrendben igyekszem
összefoglalni. Az elmúlt év mindenképp ”sűrű” volt, egymást érték a határidők, jogszabályi
előkészítések, illetve adatszolgáltatás az MGSZH, VM és MLOSZ felé. Az MGSZH soron kívüli
tenyésztőszervezeti felülvizsgálatot tartott az Egyesület fajtafenntartó tevékenységével
kapcsolatban, ezért az Egyesületben belső vizsgálat is történt az év első felében egy tagunk
és a volt ügyvezető felelősségét felderítendő. Ezekkel a feladatokkal úgy kellett
megbirkóznom, hogy menet közben az egyesület ügyvitele, a törzskönyvezési munkához
kapcsolódó alap feladatok végrehajtása se szenvedjen hátrányt.
 Januári kinevezésem után az elsődleges cél az Egyesület nyilvántartásainak
rendezése, a taglista, kancalista pontosítása. A tagsággal való adategyeztetés több
alkalommal is szükséges volt, részben az egyesületi lóállomány, ezen belül különösen
az őshonos pályázatban résztvevők kancáinak és párosítási terveinek bekérése miatt,
részben a tagdíjak, esetleges hátralékok pontosítása érdekében.
 A 2011 évi ménelhelyezési lista februárban felkerült a honlapra, majd a
Ménelhelyezési kiadvány - kis csúszással bár, de - elkészült a márciusi közgyűlésre.
 A kancaregiszter (a beérkezett adategyeztetések utáni állapot szerint) a nyár
folyamán - a honlap működése óta először - elérhetővé vált Egyesület honlapján.
 Mivel MGSZH határozatban marasztalta el az Egyesületet, figyelmeztetésben
részesítette és határidőt szabott a feltárt hiányosságok pótlására, ezért soron kívüli
tenyésztőszervezeti felülvizsgálatra került sor áprilisban. A bizottság megállapította,
hogy a hiányosságok nagy része pótlásra került, azonban felszólította az egyesületet a
kancák származási pontjainak kiadására. A tenyészkancák származási pontjainak
megállapítása, bár ezt a 2008-ban elfogadott Tenyésztési Programunk előírja, évek
óta nem történt meg.
 Februárban a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
támogatásához kapcsolódó kifizetési kérelmek beadása előtt a 2010 évi pályázatok
ellenőrzésére került sor a VM részéről. Először csak az útlevelek meglétét
ellenőrizték. Ahol ez hiányzott, ott értesítettem a pályázókat a pótlás
szükségességéről. Később, a nyár folyamán az útlevelek kiváltásának időpontja is a
szempontok közé került.
 Márciusban éves rendes közgyűlést tartott az egyesület Kecskeméten, mely rendben
lezajlott.
 Az Élelmiszerlánc Biztonsági Osztály által előkészített ló-ENAR rendeletről (EK 504)
olyan információt kaptunk az MLOSZ TT-n, melyek aggodalomra adott okot. A
kizárólagosan állatorvosi szempontok alapján átdolgozott ló-jelölési tervezet
hátrányosan érintette az egész lovas ágazatot, benne a hagyományos fajtákat














különösen. Az egyesület levélben fordult az osztályvezetőhöz, melyre reagálva
kerekasztal beszélgetésre került sor az érintett egyesületekkel a Minisztériumban.
Ezzel elindult egy folyamat, szakmai egyeztetések voltak több alkalommal az MLOSZ
TT-n, annak érdekében, hogy a tenyésztő egyesületek közös állásfoglalással és a
jogszabályi megfogalmazások átdolgozásával segítsék a rendeletalkotók munkáját. (A
rendelet még mindig előkészítés alatt, nem ismerjük a tervezet jelenlegi állapotát.)
Az év folyamán több esemény és változás zajlott az Egyesületen kívüli szakmai,
jogszabályi környezetben, így rendszeres volt az érdekképviseletünk az MLOSZ TTken. A már említett ló-ENAR rendeleten kívül az állattenyésztési törvény, a Nemzeti
Lovas Stratégia és a mesterséges termékenyítő állomásokat érintő rendeletek is
előkészítés alatt vannak. Ezen kívül az őshonos támogatás rendelet második
csomagja, az elsősorban apaállatokra, szaporítóanyagra (minden, ami nem az előző
támogatásban már résztvevő kancaállományhoz csatolható) vonatkozik. Az
egyesületek részéről előfinanszírozást igénylő támogatás többféle (pl. rendezvények
szervezése, kiadványok megjelentetése) jogcímet tartalmaz. Az eddigi információink
szerint hamarosan megjelenik a rendelet, majd áprilisban be lehet adni az 5 éves
kötelezettségvállalást tartalmazó pályázatokat.
Az év során több alkalommal és helyszínen zajlottak tenyészszemlék, összesen 131
kancát bírált le a bíráló bizottság.
Idén első alkalommal szervezte meg az Egyesület a mének STV-jét. Tavasszal
Mélykúton 4 ménjelölt, ősszel Pálfán 5 ménjelölt tett sikeres nyereg alatti, illetve
fogatos vizsgát.
Az Egyesület tagjai, lovai képviseltették magukat több országos kiállításon,
rendezvényen. Hódmezővásárhelyen, Debrecenben, illetve az OMÉK-on. Az OMÉK-on
négy lovunk képviselte a fajtát, melyek közül kettő ezüst, kettő bronzérmet kapott.
Az őshonos pályázat 2011 évi újbóli elindítása szükségessé tette, hogy a tagtársak
megkapják a kellő tájékoztatást. Szeptemberben egy hónap állt rendelkezésre, hogy a
2010 évi pályázók mérlegeljenek és esetleg új pályázat beadásáról döntsenek.
Az OMÉK előkészítése kapcsán szinte az utolsó napokban kaptuk meg a pénzügyi
keretet az AMC finanszírozásával egy egyesületi fajtaismertető kiadvány
megjelentetésére. Így nem csak az MLOSZ közös kiadványában, hanem önálló
fajtaismertetőben is népszerűsíthettük a fajtánkat.
A pénzügyekről: Elszámolásra került a 2010 évi VM pályázaton elnyert 600 eFt, illetve
a szintén 2010 évi NCA pályázaton elnyert 300 eFt támogatás. Beadtuk a pályázatot
2011 évi NCA társadalmi szervezetek működési támogatására, majd az elnyert 200
eFt még az évben elszámolásra is került. Az állattenyésztési alapból az év során
három
alkalommal
hívtunk
le
pénzeket.
Törzskönyvben
tartásra,
teljesítményvizsgálatra, illetve mén STV-re összesen 7 430 eFt lett igényelve, ebből az
utolsó tétel, 894 eFt az év végéig nem került még kifizetésre. Az év utolsó napjaiban
került kiírásra a VM részéről szakmai szervezetek működési támogatására pályázat:

700 eFt-ról kaptunk határozatot. A tervezettekhez képest egy pályázatra nem volt
módunk jelentkezni a közhasznúsági státuszunk hiányában.
 A tagdíjbefizetések sajnos 2011-ben is elmaradtak a tervezettől.
 Az 2011-re tervezett feladatok közül a méneskönyv előkészítése az év második felére
maradt. A mintegy 600 kanca származási adatainak és tenyész-eredményeinek
feltöltése megtörtént az általam előkészített formátumban, a bírálati pontszámok és
méretek rögzítése zajlik még, illetve a nyomda előtti lektorálás a 2012-es év elejére
tolódott.

