
Furioso - North Star Lótenyésztô 

Országos Egyesület 

Alapítva 1989 
 

6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6. 

        Tel: 30/333-63-71 

 

   

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Elnökségi ülés 

Hódmezővásárhely, 2021.03.03. 

 

 

 
Jelen vannak: 

 Horváth Sándor 
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 Kucsora Péter  

 Dr. Záborszki Tamás 

 

Jegyzőkönyv vezető: Kucsora Péter 

Hitelesítő: Molnár László 
  
 

Napirendi pontok: 

 

1. Elmúlt időszak eseményei 

2. 2021 év tervezése (rendezvények, pénzügyek) 

3. Egyebek  

 

 

Horváth S.: Megállapítom, hogy a négy elnökségi tag jelenlétével az elnökségi ülés határozatképes. 

Az ügyvezető a napirendi pontokhoz emailben megküldte az előkészítő anyagokat. 

 

 

1. napirendi pont: Elmúlt időszak eseményei 

 

Csíkvári M.: írásban csatolt összefoglalója: 

 

1. Informatikai fejlesztés 

- A tervezett ütemezés szerint év végére elkészült a Digitális Méneskönyv program, 

melynek próbaverzióját még az ünnepek előtt feltettem az Egyesületi honlapra, így 

nyilvánosan elérhető.   (Azért tekintjük próba verziónak, mert a tesztelés része, hogy 

több egyidejű felhasználó belépése esetén hogyan működik a rendszer, illetve a 

felhasználók tapasztalatait is figyelembe véve zajlik a kisebb hibák javítása, illetve a 

menük megjelenésével kapcsolatos korrekciók elvégzése.) A program jelenleg a NÉBIH 

adatbázisában 2020 júliusában meglévő állapotot tükrözi. Amennyiben megvalósul az 

MLOSZ által elindított fejlesztés, belátható időn belül (egy év) csatlakozni tudunk a 
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központi rendszerhez, így napi szinten frissített adatokkal tudunk majd dolgozni.  Az 

idei első negyedévre maradt a jelenlegi program harmadik fázisának elkészülte, ami a 

részben még hiányzó nyilvános funkciók és a nem nyilvános, az egyesületi 

adminisztrációt segítő menükre vonatkozik. A program lehetőséget biztosít fantom 

párosítások létrehozására, így az idei párosítási tervek elkészítésénél már nagy segítség 

lehet a tenyésztők számára születendő csikók genetikájának modellezése. 

 

2. Február második hetében postázásra került tagjaink részére a 2021 évi állományegyeztető, 

illetve a megújítandó KKV nyomtatvány is. 

 

3. Honlap, facebook 

- Az egyesületi honlapra az aktuális hírek és információk folyamatosan feltöltésre 

kerülnek, így többek közt a novemberben meghirdetett, 2016-ban indult őshonos kanca 

támogatási időszak egy éves meghosszabbításáról szóló felhívás. A honlapon megjelenő 

híreket az egyesületi facebook oldalon, illetve hírlevélben is elérhetővé tesszük 

tagjainknak. A honlapon a ménkatalógus illetve a kiadványaink praktikusabb 

megjelenítése érdekében egy újdonságot üzemeltünk be, ez a kiadványokat lapozható 

látványként jeleníti meg. (A ménkatalógus után A MEZŐHEGYESI FÉLVÉR c. könyv 

is ilyen módon tekinthető meg.) 

 

4. Az év végén összeállításra került a 2021 évi egyesületi naptár, amelyet még az ünnepek előtt 

postán eljuttattam tagjaink részére.  

 

5. Február végéig tervezem a 2021 évi fényképes ménkatalógusunk frissítésének grafikai 

befejezését, mely pdf-ben először a honlapon lesz elérhető, majd nyomdába kerülhet. A 

példányszámról az árajánlat függvényében fogom kérni az elnökség döntését. 

 

6. A fajtatörténeti kutatás részeként februárban lezárult az archív mén törzskönyvi lapok 

digitalizálása, amely kb. 50 év származási és tenyésztési adatait öleli fel. (1980-as évektől 

visszamenőleg)  A törzskönyvi lapokon megtalálhatók a tenyészmének méretei, 

kipróbálásuk, küllemi leírásuk és bár kisebb részben, de fényképek is előkerültek a fajtabeli 

ménjeinkről.   

 

7. Beadásra került a hét folyamán 1 360 eFt ÁTA igény. 

 

8. Beadásra került a héten az agrárágazati szakmai szervezetek számára kiírt pályázat. 1 000 

eFt összegben adtunk be támogatás igényt. A támogatást egy fényképekkel illusztrált 

fajtatörténeti kiadványra kérjük, melynek alapját az előző években archivált anyagok adják. 

 

9. Munkaanyagnak elkészítettem az elnökség számára a 2021 évi pénzügyi tervet, melyben a 

bevételi és kiadási oldalon egyaránt a 2020-as pénzösszegeket tekintettem viszonyítási 

alapnak.  
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2. napirendi pont: 2021 év tervezése (rendezvények, pénzügyek) 

 

Horváth S.: A járványügyi helyzet és az érvényben levő korlátozások továbbra is nehezítik a 

2021 évi programok tervezését.  

Közgyűlés megtartásáról az elnökség később dönt, amint a járványügyi helyzet enyhülésével 

erre lehetőség nyílik. 

 

1/2021 (03.03.) elnökségi határozat: 2021-ben két mén STV megtartását tervezi az 

Egyesület. A lehetőségek figyelembevételével az első májusban, a második ménvizsga 

ősszel – az előző év kedvező tapasztalatai alapján -, a Kisbéri Félvér Egyesület és a 

Magyar Félvér Egyesület közös rendezvényéhez kapcsolódva lenne lebonyolítva. 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

A vizsgák előkészítése érdekében az STV-re jelentkező méneket a tenyésztésvezető gyűjti 

össze. A májusi vizsgán lehetőség lesz előbírálat lebonyolítására is.  

 

2/2021 (03.03.) elnökségi határozat: Az elnökség támogatja a három lófajta közös 

ménvizsgájának időpontjában tartandó, magyar fajták számára kiírandó verseny 

pénzdíjához való Egyesületi hozzájárulást. (egyhangúlag elfogadva) 

 

Kucsora P.: A járványügyi helyzetre tekintettel az előző évhez hasonlóan idén is elmarad a 

Kéktó Fesztivál.  Szeptember 4-én (szombaton) azonban a Furioso Emlékparkban 

(Derekegyház-Tompaháton) emlékfa ültetést tervez a Kéktói Ménes, melyre mindenkit 

szeretettel várunk. 

 

Pénzügyek  

- Az Egyesület 2021 01.01-én rendelkezésre álló pénzeszköze 4 401 eFt 

- Január végére elkészült a 2020 évi pénzügyi mérleg és beszámoló, mely szerint az összes 

bevétel 13 851 eFt, az összes költség 14 597 eFt, az eredmény -646 eFt. A negatív 

eredmény oka, hogy a novemberben beadott ÁTA igény kifizetése (1 400 eFt) 2021-ben 

történt meg. Az előző éves pénzforgalom a tervezettek szerint valósult meg. 

 

3/2021 (03.03.) elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja a 2020 évi pénzügyi 

mérleget és beszámolót. (egyhangúlag elfogadva) 

 

2021 évi pénzügyi terv. 

 

4/2021 (03.03.) elnökségi határozat: Az Egyesület a mesterséges fedeztető állomáson 

álló 5815 Furioso XLII-101 Napvirág tulajdonosának 300 eFt bérleti díjat, Dr. Fekete 

Zoltánnak szintén 300 eFt szolgáltatási díjat fizet 2021 évre. (egyhangúlag elfogadva) 

 

5/2021 (03.03.) elnökségi határozat: Az elnökség elfogadja a 2021 évi pénzügyi tervet. 

(egyhangúlag elfogadva) 
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3. napirendi pont: Egyebek 

 

További hozzászólás nem volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hódmezővásárhely, 2021.03.03. 

 

 

…………………………….      ……………………………. 

  Molnár László       Kucsora Péter 


