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1. napirendi pont: Elmúlt időszak eseményei 
 

Csíkvári M.: Az év eleje óta havi rendszerességgel tájékoztattam az elnökség tagjait az 
egyesületet érintő eseményekről. A járványügyi helyzetre tekintettel ez az elektronikus 
kapcsolattartás volt jellemző az elmúlt időszakra, így emailen rendszeresen egyeztetett az 
elnökség. 
Most röviden összefoglalnám a legfontosabb témákat. 
Január 

 Az év elején megtörtént az új egyesületi honlap beüzemelése 

 2020 évi ménbeosztás felkerült a honlapra 

 Fényképes ménkatalógus a honlapon 

 A Debreceni Egyetem hallgatója Phd témául választotta a mezőhegyesi félvér 
származási adatok statisztikai kiértékelését 
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Február 
 Tenyésztési Bizottság ülése (Jegyzőkönyvet nem kaptam, erről értesítettem a 

TB elnökét. Mivel a mai napig nem érkezett meg a jegyzőkönyv, így a 
honlapra nem tudtam feltenni.) 

 North Star XIII tm. Gyurika mesterséges termékenyítő állomásra való 
kihelyezése érdekében szerződés előkészítése az Essen Kft.-vel. (A mént a 
Tenyésztési Bizottság javasolta mesterséges fedeztetéser) 

 „Virtuális méneskönyv” nevű informatikai fejlesztés előkészítése. A 
egyesületi honlapról elérhető felületen a származási és tenyésztési adatok 
elérhetők lesznek az érdeklődők számára. A rendszer az év végéig elkészül. 

 Folytatódott a fajtatörténeti kutatás keretében az archív méneskönyvek 
digitalizálása. Bodó Imre professzor segített a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum illetékeseivel felvenni a kapcsolatot. 

 Pályázatot adtunk be az évente meghirdetésre kerülő, az Arárminisztérium 
által kiírt pályázatra, 1 millió Ft összegben. Bár a formai követelményeknek 
megfelelt a beadványt, forráskimerülés miatt elutasításra került az igény. 

Március 

 Elkészült a 2019-es év pénzügyi zárása, az elnökség döntése értelmében a 
pénzügyi átvilágítást a Statement Kft. fogja végezni. 

 A tagdíj elmaradások és adategyeztetések érdekében tagjainkat e-amailen és 
telefonon kerestem meg. 

 Az őshonos pályázók számára az egyesület segítséget nyújtott a lótartások 
bejelentésének ellenőrzésében. (OLIR adatok.) 

 A rendezők értesítették az érintetteket, hogy vírushelyzet miatt az Alföldi 
Állattenyészési és Gazdanapok idén nem kerül megrendezésre. 

 

Április 

 Ideiglenes pénzügyi terv a 2020-as évre 

 Papp Orsolya megbízási szerződését március 1-vel nem hosszabbította meg az 
elnökség 

 A virtuális méneskönyv fejlesztéséhez szükséges mintegy 1 millió Ft-os 

pénzigénnyel módosításra került az előzetes ideiglenes pénzügyi terv 

 Új menü került fel a honlapra: Bemutatjuk tenyésztőinket.  
 Hírlevélben tájékoztattam tagjainkat a lehetőségről, hogy a tenyészetek 

minőségi fotóanyagának elkészítését az egyesület vállalja 

 

Május-Június 

 Egyesületi részvétel és programok előkészítése  
o Rákóczifalva (augusztus 15.)Tenyészszemle és kancavizsga 

(Molnár László, Simon György, Katona Béla)  
o Kucsora Péter jelezte, hogy idén elmarad a Kéktó Fesztivál 
o Farmer Expó (augusztus 18-21 Debrecen) 

o Mén STV a Kisbéri Egyesület szervezésében (szeptember 26-27, 

Sarlóspuszta) 
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 A mesterséges állomásra Gyurika helyett 5951 The Bart Furioso II-94 Hantás 
került 

 

Július-Augusztus 

 Vemhes kanca támogatásra pályázati lehetőség került meghirdetésre, az 
elektronikus felületen a beadás július 28. és augusztus 10. között volt 

lehetőség 

 Kösely Kupa (augusztus 08.) Hajdúszoboszló, részt vett Simon György, 4890 

Furioso-87 (Oszkár) tenyészménnel és Furioso-58 Bájos tenyészkancával 
képviselte a fajtát.  

 Rákóczifalva (augusztus 15.)Tenyészszemle és kancavizsga. 10 kanca tett 
STV-t, további 9 kanca tenyészszemlén lett elbírálva, 4 fiatal mén előbírálata 
zajlott. Ezen kívül két tenyészmén és ivadékcsoport került bemutatásra. 
Képviseltette magát az 1. számú eredeti mezőhegyesi kancacsalád két 
tenyészkancája a Kéktói Ménesből.  

Kucsora P.: Egy nagyon színvonlas rendezvényen vehettünk részt, elismerés és köszönet a 
szervezőknek! 
Horváth S.: Én is köszönöm Molnár László, Simon György és a többiek munkáját a 
rendezvény szervezésében és lebonyolításában. Külön öröm volt a nagyszámú közönség, 
amely kifejezett érdeklődéssel követte a szakmai programot, a bírálatok kommentálását. 
Több ilyen, alulról jövő kezdeményezésre volna szükségünk. 

 Farmer Expo (augusztus 18-21 Debrecen) A fajtánkat idén is a Bükki 
Nemzeti Park Batúzi ménesének két lova képviselte, 5859                    

Furioso XXXIX-142 (Ütköző) tenyészmén és Furioso-60 Lutri tenyészkanca. 
Ez utóbbi kanca a szabadonugró versenyben 155 cm-t teljesített, így a 
megosztott II. helyezést érte el. 

 Tamási Agrár Mustra, „Az ezerarcú ló”. (09. 19-20.) A fajtánkat 6004 Furioso 

XLV-112 (Heves) tenyészmén és Furioso XLIII-123 Lelkes tenyészkanca 
képviselte. Köszönet Raisz Árpádnak a lovak bemutatásában nyújtott 
segítségért. 

 Nyár elejétől időpont egyeztetések után több tenyészetben is jártunk a 
honlapra szánt bemutatkozó fotóanyagok elkészítése céljából. Néhány 
tenyészetben kancabírálatot is tartottunk.  
Tenyészet fotózás: 

o Főző Attila, Zalaszentgrót (05.02.) 
o Horváth Sándor, Kecskemét (05.28.) 
o Simon György, Rákóczifalva (05.28.) 
o Víg László, Vál (06.06.) 
o Nagy Jenő, Lovasberény (06.06.) 
o Loós Sánor, Kosd (07.06.) 
o Fekete Balázs, Székkutas (07.22.) 
o Czecze László, Kazár (07.29.) 
o Gyenes Lajos, Kisternye (07.29.) 

o Németh Ildikó, Vászoly (09.18.) 
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2. napirendi pont: Pénzügyek 

 

Csíkvári M.: A január 1-i nyitó pénzeszköz 4 955 eFt volt. A 2019 évi mérleg március 11-én 
ekészült, 6 167 eFt mérlegfőösszeg mellett az eredmény – 6 eFt. Ez nonprofit szervezetként 
megfelel az éves tervünknek. A 2019 évi terv-tény táblázatot tavasszal megküldtem az 
elnökségnek. 
Az elnökség döntése alapján az Egyesület pénzügyeit a Statement Kft. világította át teljes 
körűen. Az átvilágítási jelentés hiányosságot nem tárt fel, az Egyesület 2019 évi könyvelését 
és a gazdálkodását rendben találta. 
Áprilisban a kialakuló járványügyi helyzetre tekintettel az elnökség jóváhagyta az 
ideiglenes, szűkített gazdasági tervet. A tervet egy alkalommal, májusban módosítani kellett, 
a méneskönyvi informatikai fejlesztés tervezett költségével. A 2020 évi pénzügyi tervben 
összesen 13 800 eFt bevétel és kiadás szerepel. A mai napig a tervezett bevétel nagyrészt 
megvalósult, ebből tagdíj 2 672 eFt, ÁTA összesen 10 750 eFt. Az ÁTA beérkezése a nyár 
folyamán némi késedelmet szenvedett, de a beadott igényeink szeptemberre hiánytalanul 
befolytak, így jelenleg 8 973 eFt van a számlán.  
 

1/2020 (09.26.) elnökségi határozat: A sportkipróbálásra szánt támogatás a 2019 és 
2020 évi együttes eredmények alapján, a pénzügyi keret figyelembevételével az év 
végéig kifizetésre kerül.  (egyhangúlag elfogadva) 
 

3. napirendi pont: Közgyűlés kitűzésének lehetősége 

 

A járványügyi helyzet ebben az évben új helyzetet teremtett. 
 

Csíkvári M.: Az év során a járványügyi védekezéssel kapcsolatos kormányzati  
intézkedéseket folyamatosan figyelemmel kísértük. Április elején rendkívüli jogrend lépett 
életbe. Az Egyesület jogi képviselőjével is rendszeresen konzultáltunk a Közgyűlés 
kitűzésének lehetőségéről. A MÁSZ áprilisban kért írásos állásfoglalást Országos Bírósági 
Hivataltól, amely szerint csak akkor sújtható bírsággal a civil szervezet, ha a beszámolási 
kötelezettségének egy éven túl sem tesz eleget. 
 

A tegnapi nap kértem Dr. Fekete Péter Pál állásfoglalását és jogi segítségét a napirendi 
pontunk megvitatásához. Az ügyvéd úr konzultált az ügyben a Szolnoki Törvényszékkel is.  
 

Idézem a levelét: 
„A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak 
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. 
rendeletben került szabályozásra, amelynek 2.§-a szerint: 

„A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény 
felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek 
szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, 
letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – 
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amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között 
esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra 
épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani. 
 

Az én álláspontom alapján – ha a kötelező beszámolók és bejelentések a NAV felé 
megtörténtek – jelen esetben nincs olyan jogi tennivaló, amelyet a Szolnoki Törvényszék 
cégbírósága megkövetel tőlünk eddig az időpontig. 
 

Tekintettel arra, hogy nem lesz tisztségviselő választás és egyéb olyan dolog, amelyet a be 
kell nyújtanunk a cégbíróságra, így a közgyűlés időpontja nem sürgős ebben az esetben. 

 

Amennyiben a közgyűlésen nem születik képviseleti jogot érintő döntés, abban az esetben 
elképzelhető, hogy a cégbíróság felé nem kell az idei évben dokumentumokat szolgáltatni 
(kiv: ha közhasznúak vagyunk). 
 

A közgyűlés időpontjának kitűzésével összefüggésben megjegyzem, hogy az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 30.§-a alapján a bíróság a szervezetet akkor 
sújthatja pénzbírsággal, ha a beszámoló közzétételi kötelezettségét egy éven belül nem 
pótolja. 
 

Ismételten hangsúlyozom, ha a kötelező adózási és könyvviteli bejelentések megtörténtek, 
akkor a szeptember 30. napi határidő nem releváns.” 

 

Csíkvári M.: Tájékoztatom az elnökséget, hogy a társasági adóbevallást a könyvelőnk 
határidőre beküldte, így a NAV felé ennek a kötelezettségnek az Egyesület eleget tett. 
 

Horváth S.: Van tudomásom olyan lovas rendezvényről, ahol a Tiszti főorvos még aznap 
sem tudta, megtartható-e? A tagjainkkal szemben felelősséggel tartozunk egy ilyen 
bizonytalan helyzetben. 

 

2/2020 (09.26.) elnökségi határozat: A Közgyűlés időpontjának kitűzését az Elnökség a 

jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel bizonytalan ideig elhalasztja, azonban az 

elnökség törekszik arra, hogy amint a helyzet lehetővé teszi a Közgyűlést a legrövidebb 

időn belül összehívja.  A döntés meghozatalakor az Elnökség figyelembe vette többek 
közt a  2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 30.§-át, a 140/2020. (IV. 21.) Korm. 
2.§-át, illetve az Országos Bírósági Hivatal állásfoglalását. (egyhangúlag elfogadva) 

 

Horváth S.: Kérjük, hogy a Felügyelő Bizottság nyilatkozzon, hogy a 2019 évi pénzügyi 
ellenőrzést mikor és milyen módon kívánja lefolytatni? 

A 2019 évi mérleg-beszámoló, az átvilágítási jelentés és pénzügyi terv-tény adatok 
kerüljenek fel a honlapra. Az egyesületi tagokat tájékoztassuk a Közgyűlés elhalasztásáról. 
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4. napirendi pont: Új tagok felvétele 

 

3/2020 (09.26.) elnökségi határozat: Az Elnökség egyhangúlag támogatja az alábbi tagok 
felvételét.  

 

 Bereczki-Tóth Andrea Biharugra   Furioso-5 Dina  

 Vas Károly   Herceghalom   Furioso XXXVI-79 Toffefe   

 Major Ferenc Pál  Rákóczifalva  Furioso-49 Violetta  

 Joó György Attila  Körmend   Furioso XLI-3 Viola  

 Boros Sándor   Tiszaszőllős  Tündérke  
 Mátrai Ádám   Szolnok  Furioso-61 Malór  
 Hajnal Lajos   Nyírbogdány  Ünő lánya  
 Micsinai Erika  Törtel   Furioso XLIV-27 Maja  

 Bognár Attila   Rábatamási  North Star-117 Madonna  

 Nagy Júlia   Fertőd   Furioso-84 Napnyugta  

 

5. napirendi pont: Egyebek 

 

Kucsora P.: Az egyesületi, emblémázott sapkákra a fajta nevet is tüntessük fel. A pólókat 
szitázással olcsóbban el lehetne készíteni. Mellényeket is lehetne emblémáztatni, van 
elérhető áron megfelelő minőségű.  
 

Az elnökség egyetért abban, hogy az emblémázott pólóból, sapkából, nyeregalátétből legyen 

folyamatosan elérhető készlete az Egyesületnek (a pénzügyi lehetőség keretein belül). 
 

Csíkvári M.: Problémát okoz, a TB-vel való kommunikáció.  A Tenyésztési Bizottság tagjai 
sokszor nem reagálnak az e-maileimre.  

 

Horváth S.: Hóbort tenyésztési engedély kérelmére újabb felhívást kell kiküldeni, melyben a 
válaszadásra legyen megjelölve 3 napos határidő. 

 

Csíkvári M.: Az elmúlt időszakban több megkeresés is érkezett alapszinten képzett, fajtabeli 
lovakra. A minőségi hobbilóra van igényes, fizetőképes piac.  

 

Az Elnökség egyetértett abban, hogy megfelelő, a fajta iránt is elkötelezett belovagló helyek 
felderítésével tudnánk segíteni az értékesítésben. Elsősorban referenciák alapján kellene, 
lehetőleg az ország több pontján összegyűjteni az ilyen lehetőségeket.  

Sarlóspuszta, 2020.09.26. 

 

 

…………………………….      ……………………………. 
  Molnár László       Csíkvári Mónika 


