
Határozatok Könyve 
 

 

2015. évi közgyűlés (ideje 2016. február 27.) 

A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete közgyűlése a 2015. évre vonatkozó szakmai 

beszámolót egyhangúlag elfogadta (határozatszám: 4/2016.02.27) 

 

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó felügyelőbizottsági beszámolót a közgyűlés egy 

tartózkodással elfogadta (határozatszám: 5/2016.02.27). 

 

A 2015. évi pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúan elfogadta (határozatszám: 

6/2016.02.27) 

 

A 7/2016. február 27. határozat kimondta, hogy a fajtajelleg/típus ellenőrzésre irányuló 

ismételt ménbírálaton részt nem vevő mének elvesztik a tenyésztési engedélyüket. A tenyésztési 

engedély ismételt visszaszerzésének módja újabb sikeres ménvizsga letételét követően 

lehetséges. 

 

A 8/2016. február 27. számú határozatával a közgyűlés a 2016. évre vonatkozó szakmai tervet 

egyhangúlag elfogadta. 

 

A vitára bocsátott 2016. évi pénzügyi tervet a közgyűlés vita nélkül a 9/2016. február 27. 

határozatával egyhangúlag elfogadta. 

 

A közgyűlés egyhangú határozatot hozott (10/2016. február 27.) a tekintetben, hogy azok akik 

a lovaik törzskönyvi nyilvántartását nem kérik, lovaikat törzskönyvi ellenőrzésbe nem jelentik 

be, nem  jogosultak az állományukban született csikókra csikószámot kérni. Ezektől az 

egyesület (összhangban a vonatkozó jogszabályokkal) megtagadja a csikószám kiadását. 

 

2016. évi közgyűlés (ideje 2017. február 11.) 

A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete közgyűlése a 2016 évre vonatkozó szakmai 

beszámolót egyhangúlag elfogadta (határozatszám: 5/2017.II.11.) 

 

Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó felügyelőbizottsági beszámolót a közgyűlés 

egyhangúan elfogadta (határozatszám: 6/2017.II.11.). 

 

A 2016. évi pénzügyi beszámolót kérdés, hozzászólás, vagy véleményalkotás nélkül, a 

közgyűlés egyhangúlag elfogadta (határozatszám: 7/2017.II.11.) 

 

A 8/2017.II.11. számú határozatával a közgyűlés a 2017. évre vonatkozó szakmai tervet 

egyhangúlag elfogadta. 

 

A pénzügyi terv felett vita nem volt, azt a közgyűlés a 9/2017. II. 11. határozatával 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Tenyésztői kezdeményezésre a sportpóni megnevezés módosítását magyar sportpóni névre, a 

10/2017.II.11. határozatával a közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 



A közgyűlés a hucul lovak ménvizsgáját célszerűnek látta bővíteni a fogatban történő 

vizsgalehetőséggel. E szerint a ménjelöltek a jövőben egyes fogatolásban is ménvizsgát 

tehetnek. A pálya hossza legalább 6000 méter, szintkülönbség 150-200 méter között. A terepen 

legalább három akadály kerül elhelyezésre. A pálya vége egy lovaspályán fejeződik be, ahol 

nem egyenes vonalvezetés mellett legalább öt, az akadályhajtásban megszokott akadályt kell 

teljesíteni. 50 percnél előbbi és 90 percnél hosszabb idejű teljesítés esetén a vizsga nem kerül 

figyelembe vételre. A 6000 méteres úton megállni nem lehet. Vizsga után az érverések száma 

70-80, a légvételek száma 100-135 között. E feletti tartományokban a rossz erőnlét, a hiányos 

felkészítés miatt a ló kizárva. Az érverések és légvételek száma vonatkozik a nyereg alatt 

vizsgát teljesítőkre is, nekik folyamatos haladás mellett 60 perc áll rendelkezésre. 

A tenyésztési program mellékletét képző teljesítményvizsgálati szabályzat módosítását a 

11/2017.II.11. számú határozattal a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

A tenyésztési program bővült az ex situ tartási feltételekkel, amit az ex situ génmegőrzési 

pályázati felhívással összhangban volt célszerű elvégezni. Az ex situ génmegőrzési pályázati 

felhívásban lehetőségként kínálkozó méncsikó nevelésre támogatási igazolást akkor ad ki a 

tenyésztőszervezet, ha legalább három azonos évjárati csikó nevelése folyik, csikónként fél 

hektár területen. . A méncsikók kezelhetősége, az állategészségügyi megelőző tevékenységek, 

a patafaragás, ápolás, rendszeres lekötés egyértelmű tényezőkként jönnek számításba. 

 

A közgyűlés a tenyésztési program ilyetén módosítását a 12./2017.II.11. számú határozatával 

egyhangúlag elfogadta.  

 

A közgyűlés a 13/2017.II.11. számú határozatával ismételten megerősítette, hogy a 

tenyészszemle eredmények (méneskönyvi felvétel, kanca teljesítményvizsgák) kerüljenek 

bejegyzésre a lóútlevel „tenyésztőszervezeti bejegyzések” oldalára. 

 

6 igen szavazat ellenében 7 szavazat és 22 tartózkodással a 14/2017/II.11. számú határozattal 

elvetésre került az a tenyésztői javaslat, miszerint a tenyészszemléken, minősítésen meg nem 

jelent kancák csikói ne kaphassanak fajtajeles bélyegzést. A közgyűlés továbbra is 

megfontolásra ajánlja minden kancának tenyészszemlén való részvételét. 

Az Egyebek napirendi pontban a 15/2017.II.11. határozattal döntés született a hucul mének 

2017. évi felülvizsgálatáról. 

 

2017. évi közgyűlés (2018. március 11.) 

A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete közgyűlése a 4/2018.III.11. számú 

határozatával a 2017. évre vonatkozó szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

Az Egyesület 2017. évi gazdálkodására vonatkozó felügyelőbizottsági beszámolót a 

5/2018.III.11. számú határozattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 

  

A 2017. évi pénzügyi beszámolót kérdés, hozzászólás, vagy véleményalkotás nélkül a 

6/2018.III.11. számú határozattal a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

 

A szakmai program tárgyalása során tagsági kezdeményezésre felvetődött a teljes 

kancaállomány DNS vizsgálatának bevezetése, továbbá valamennyi megszületett csikó DNS 

alapú származásellenőrzése, majd ezt követően egyedi azonosítása. Sokszor egymásnak 

ellentmondó javaslatokat követően e témakörben az alábbi határozatok születtek:  

3 tartózkodás mellett a közgyűlés megszavazta a szúrópróba szerű származásellenőrzést. 



(határozatszám: 7/2018.III.11.) 

A közgyűlés a 8/2018.III.11. határozatával kimondta, hogy 2018. évvel kezdődően a 

megszületett kancacsikók 10 %-ának szúrópróba szerű származásellenőrzésére kerül sor. 

Ugyancsak egyhangú határozattal (9/2018.III.11. határozat) kimondásra került, hogy 2018-tól 

a „0”-ra végződő csikószámú kancacsikók származásellenőrzésére kell megtörténjen. 

Amennyiben a „0” végződésű csikószámot méncsikó kapná, akkor az alatta levő legközelebbi 

kancából kell mintát venni. 

 

A közgyűlés a 10/2018.III.11. számú határozattal egyhangúlag fogadta el, hogy a 

származásellenőrzés költségét az Egyesület viseli, ám hibás származás esetén a 

tulajdonos/tenyésztő köteles a költségviselésre. 

 

Egy tenyésztőtárs felvetett, hogy nagyszámú hucul kancaállományát eljes körű DNS 

vizsgálatnak vetné alá és kérte az egyesületet e költség átvállalására. A közgyűlés ezt a 

javaslatot a 11/2018.III.11. számú határozatával egy szavazat ellenében elvetette! 

 

A 2018. évi szakmai terv kapcsán továbbra is kiemelt szerepet kap a génmegőrzési támogatással 

kapcsolatos szaktanácsadási tevékenység. Tekintettel arra, hogy a pályázatban szereplőknek 

kötelessége a kancák alapminősítése (méneskönyvi felvételen való keresztülesése), az 

Egyesület számos helyen tenyészszemléket hirdet meg, de változatlanul fenn áll a 

tenyészszemlék kezdeményezésének a lehetősége is, ha legalább 10 egyed minősítését kéri egy 

csoport! 

Az Egyesület fajtafenntartásában lévő valamennyi fajta esetében alapelv, hogy a fajtába 

beleszületés egyidejűleg nem feltétlenül jelent tenyészállat minőséget. A méneskönyvi 

feltételeknek minden kancának meg kell felelni, ezért a bírálatokon részt kell venni. Az a kanca 

(fajtától függetlenül), amelyik a tenyészbírálaton nem jelenik meg, vagy ennek során 

méneskönyvi felvételt nem nyert, annak a csikója nem kaphat fajtajelet. Fontos, hogy ne a 

szaporításon, hanem a tenyésztésen legyen a hangsúly. Átgondolt párosításokra van szükség, 

kerülve a rokontenyésztés mértékének növekedését. Méneskönyvi felvételt nem nyert kancákat 

ne fedeztessenek a tenyésztők. Ezek munkalovaknak megfelelők lehetnek, de szaporításukkal 

a tenyésztési minőségének rontása nem fogadható el! 

 

Ezek után a 2018 évi szakmai és pénzügyi terv a közgyűlés 12/2018.III.11. számú 

határozatával egyhangúlag elfogadásra került. 

 

2018. évi közgyűlés (2019. április 27.) 

A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete közgyűlése ellenvélemény és tartózkodás 

nélkül a 4/2019.IV.27. számú határozatával a 2018. évre vonatkozó szakmai beszámolót 

egyhangúlag elfogadta. 

 

Az Egyesület 2018. évi gazdálkodására vonatkozó felügyelőbizottsági beszámolót az 5/2019. 

IV.27./ számú határozattal a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 

  

A 2018. évi pénzügyi beszámolót kérdés, hozzászólás, vagy véleményalkotás nélkül a 6/2019. 

IV.27./ számú határozattal a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  

A közgyűlés a 7/2019. IV.27./ számú határozatával elfogadta a 2019. évi hucul ménvizsga 

helyszínéül Gyűrűs terepviszonyát, egyben felhatalmazta a vezetést a szükséges előkészületek 

elvégzésére. 

 



8/2019. IV.27./ számú határozatával a közgyűlés három tartózkodás ellenében elfogadta az 

országos tenyészszemle, egyben ménvizsga helyszínéül (a hucul fajta kivétel) Sarlóspuszta 

Vadászati-, Mezőgazdasági- és Turisztikai Központot.  

 

Meglehetősen heves vita bontakozott ki a külföldi bírók tenyészszemlére való meghívásáról és 

bíróként alkalmazásáról. Végül a következő határozat született: A közgyűlés 9/2019. IV.27./ 

számú határozatával egyhangúlag a mellett foglalt állást, hogy ha  a fajta tenyésztői 20 

különböző korú, egyesületi nyilvántartásban szereplő lovat neveznek (garantálnak) az adott 

fajtából, akkor hívható nemzetközi bíró a minősítéshez. Minden más esetben hazai bírók 

minősítenek. 

 

2019. január 1-től az Egyesület kikerült az ÁFA körből, alanyi adómentessé vált. Ez 

szükségessé tette új szolgáltatási díjak meghatározását, s egyébként is 10 éve változatlanok az 

egyesület szolgáltatási díjai. A közgyűlés 9/2019. IV.27./ számú határozatával változatlanul 

hagyta az éves tagdíj összegét. Ez 5000 Ft. A lovanként kiszámlázandó törzskönyvezési díj 

összege a KKV státuszú tenyésztőknek 2500 Ft-ra, a nem KKV státuszú tenyésztőknek 

lovanként 6000 Ft összegre módosult. A határozat kapcsán tartózkodás, vagy ellenvélemény 

nem volt.  

 

Figyelembe véve a tényt, miszerint az Egyesület informatikai eszközei könyviteli szempontból 

„nullára leírtak” s meghibásodásuk több esetben előfordult, a közgyűlés a 10/2019. IV.27./ 

számú határozatával egyhangúlag jóváhagyta egy laptop és a telepítéshez/használathoz 

szükséges programok megvásárlását. 

A 2019. évi feladatokhoz tervezett források összegét, azon belül a költségszerkezetet a 

közgyűlés a 11/2019. IV.27./ számú határozatával egyhangúlag jóváhagyta.  

 

Az elnök tájékoztatta a közgyűlést a 2018. november 1-től érvénybe lépő EU 

ÁLLATTENYÉSZTÉSI Rendeletről, s ennek kapcsán szükségessé váló vitarendezési és 

esélyegyenlőségi szabályzatról. Az elnök ismerteti a közgyűléssel mindkét szabályzatot, amit 

a közgyűlés 12/2019. IV.27./ és 13/2019. IV.27./ számú határozataival egyhangúlag elfogad, 

a szerint, hogy a szabályzatok karbantartásának feladatát egyben a vezetőség hatáskörébe utalta. 

 

EU Állattenyésztési Rendelet következtében szükségessé váló intézkedések között időszerűvé 

vált a tenyésztési programok részévé vált teljesítményvizsgálati szabályzatok áttekintése. A 

minishetland fajtára vonatkozóan egy agility jellegű vizsgarendszer került kimunkálásra és 

bemutatásra. 

A shetland póni és a hucul lófajta esetén visszatérő kérdésként merült fel az istálló/tenyészetnév 

adásának a fontossága. A közgyűlés ezt kötelezővé nem tett, de a lehetőségét az egyesület 

fenntartásában lévő mindegyik lófajtára nézve elfogadta. Ugyancsak kérdést szenvedett a 

tarnszponder kontra bélyegzés kérdése.  

 

Végül is az alábbi határozatok születtek: A közgyűlés a 14/2019. IV.27./ számú határozatával 

ellenvetés nélkül elfogadja a shetland póni tenyésztési programját aszerint, hogy a minishetland 

esetében a közgyűlésen tárgyalásra került feladatsor képezi a vizsgafeladatokat, s a 

minishetland tartós megjelölése elektronikus jeladóval történik. A normál-méretű shetland póni 

teljesítményvizsga szabályzata nem módosul, tartós jelölése transzponderrel történik, de a 

tenyésztő/tulajdonos másodlagos jelölésként (mintegy márkajelként) kérheti a megtüzesített 

vassal történő bélyegzést.  

 



A haflingi fajta tenyésztési programjához, illetve teljesítményvizsgálati szabályzatához nem 

érkezett vélemény, vagy ellenvélemény. Megerősítést nyert, hogy a fajtának tartós megjelölése 

megtüzesített vassal (ahogyan Európa-szerte is), az eddig is szokásos bélyegzési formával 

történik. A tulajdonos saját költsége terhére, a bélyegzés mellett kérheti a transzponderrel való 

jelölést is. A tenyésztők élhetnek a tenyészetnév/istállónév adásának lehetőségével. A 

közgyűlés a 15/2019. IV.27./ számú határozatával ellenvetés nélkül elfogadja a haflingi kisló 

tenyésztési programját. 

 

A hucul kisló tenyésztési programjának tárgyalására során megerősítést nyer az eddigi 

tenyésztési program, illetve teljesítményvizsgálati szabályzat azzal a tenyésztési programban is 

rögzített megjegyzéssel, hogy a hucul fajta ménvizsgájára sor kerülhet az Aggteleki Nemzeti 

Park, a Zalai Dombság, a Bakony természetföldrajzi környezetében kialakított eddigi gyakorlat 

szerinti akkreditált pályán, de egy adott évben minden ménjelölt azonos helyen tesz vizsgát. A 

fajta tartós megjelölése megtüzesített vassal, a gyakorlattá vált bélyegzési formulával történik. 

Ha a tenyésztő/tulajdonos szükségét látja, akkor alternatív jelölésként a saját költsége terhére, 

a bélyegzés mellett a transzponderes jelölést is kérheti. A tenyésztők élhetnek a 

tenyészetnév/istállónév adásának lehetőségével. A közgyűlés a 16/2019. IV.27./ számú 

határozatával ellenvetés nélkül elfogadja a hucul kisló tenyésztési programját. 

 

A jelenlévő fjord kisló tenyésztők az előterjesztett (előzetesen kiküldött és eddig érvényben 

lévő) tenyésztési programmal ellentétben felvetik más teljesítményvizsgálati szabályzat 

beépítését a tenyésztési programba. Határozottan állást foglalnak a tekintetben is, hogy a 

fajtának tartós jelölése transzponderrel történjék. A 17/2019. IV.27./ számú határozatával 

ellenvetés nélkül a közgyűlés úgy foglalt állást, hogy a fjord kislovat tenyésztők 2019. május 

31-ig kötelesek az elnökség elé terjeszteni az új vizsgaszabályzatot. Ha eddig az időpontig ez 

nem történik meg, akkor az eddigi gyakorlat szerint és a közgyűlésnek is előterjesztett 

vizsgaszabályzat marad érvényben.  

 

A közgyűlés a 18/2019. IV.27./ számú határozatával tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadja, hogy a fajtának tartós megjelölése 2019.-től kizárólagosan elektronikus jeladóval 

történik. A tenyésztők élhetnek a tenyészetnév/istállónév adásának lehetőségével. 

 

A sportpóni tenyésztési programjának tárgyalása során megállapítást nyert, hogy az előzetesen 

kiküldött anyaghoz észrevétel nem érkezett és a helyszínes sem történt megjegyzés vagy 

kérdésfelvetés. Újra megerősítésre került, hogy a fajta tenyésztői tartós megjelölésként 

továbbra is a transzponderrel való jelölést tudják elfogadni és élni kívánnak a 

tenyészetnév/istállónév adásának lehetőségével A közgyűlés a 19/2019. IV.27./ számú 

határozatával tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a magyar sportpóni tenyésztési 

programját. 

 

Az egyesület vezetése által hangsúlyozásra került, hogy az egyesületi határozatok akkor tudnak 

életbe lépni, ha a tenyésztési hatóság azokat jóváhagyta. 

 

A közgyűlésen megkezdődött a 2020 évi tisztségviselő-váltás (tisztújítás) előkészítése. A 

közgyűlés a 20/2019. IV.27./ számú határozattal tartózkodás és ellenvetés nélkül egyhangúlag 

elfogadta Dr. Kertész Pétert, Szabó Nándort és Iványi Lászlót jelölőbizottsági tagoknak, 

akiknek a tisztújítással kapcsolatos feladatát is megfogalmazta a közgyűlés. 

 

 



2020/1. számú határozat: A meghívóban, közzétett napirendi pontok 21 fő által, egyhangú 

elfogadása. 

 

Az elnök javaslatot tesz Kormos Tímea személyében a jegyzőkönyv vezetésére és Molnár 

Sándor valamint Volom Árpád egyesületi tagok személyében jegyzőkönyv hitelesítőkre. E 

feladatok ellátására más személyi javaslat nincs. Az elnök szavazásra bocsátja a kérdést, amit 

a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

2020/2. számú határozat: Egyhangú szavazással (22 fő szavazott) Kormos Tímea a 

jegyzőkönyvezető, hitelesítők Molnár Sándor és Volom Árpád. 

 

2020/3. számú határozat: a közgyűlés egyhangúlag (26 szavazattal), ellenvélemény és 

tartózkodás nélkül elfogadta az ügyvezető 2019. évi szakmai beszámolóját. 

 

2020/4. számú határozat: a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

elfogadta a2019. évi pénzügyi beszámolót, beleértve a felügyelő bizottság jelentését is. 

 

2020/5. számú határozat: Az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztett fjord készségvizsgát 

és a tenyésztési programban bekövetkezett apróbb módosítást. A közgyűlés a fjord kisló 

előterjesztett készségvizsgáját a jelölésre vonatkozó részekkel együtt 16 igen szavazat, 9 

tartózkodás, 1 ellenvélemény mellett elfogadta. 

 

2020/6.számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag megerősítette a 20l9-ben elfogadott 

shetland póni tenyésztési programot, különös tekintettel a minishetland jelölésére és 

készségvizsgájára. 

 

2020/7. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadja, hogy az országos tenyészszemlére (helyére és idejére) a tisztújítás követően felálló 

elnökség tesz javalatot. 

 

2020/8. számú határozat: A közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadja az előterjesztett 2020. évi szakmai tervet. 

 

2020/9. számú határozat: A közgyűlés nyílt szavazással (kézfeltartással) egyhangúlag, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a2020. évi pénzügyi tervre vonatkozó 

előterjesztést. 

 

A közgyűlés 2020/10. számú határozatával a szavazatszámláló bizottság tagjainak Iványi 

László, Szabó Nándor és Kertész Zoltánné tagtársakat ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

egyhangúlag megválasztotta. 

 

Az elnök személyére a jelölő bizottság javaslata Dr. idősebb Németh Zoltán. A közgyűlés 

részéről más javaslat nem érkezett. Ezt követően Iványi László elnök bemutatja az elnökjelöltet, 

nyilatkozattétebe kéri a jelölés elfogadásáról. Igenlő választ követően elrendeli a szavazást. 

Az elrendelt szünetben a közgyűlés szavaz, illetve a szavazatszámláló bizottság összeszámlálja 

a szavazatokat. Ennek végén a jelölő bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét. A 

tisztségújító közgyűlés 23 igen, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elnöknek megválasztotta 

Dr. Németh Zoltánt.  

Az elnökválasztást követően a jelölő bizottság elnöke leendő ügyvezetőként Hartyán Nikoletta 

személyére tesz javaslatot, s bejelenti, hogy a leendő ügyvezető a tenyésztésvezető feladatkörét 

is ellátja. A közgyűlés részéről nincs további jelölt, felkérésre a Jelölt igenlően nyilatkozik. 



Iványi László bemutatja a jelöltet és elrendeli a szavazást. A tisztségújító közgyűlés 26 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül választja meg ügyvezetőnek, egyben 

tenyésztésvezetőnek Hartyán Nikoletta agrármérnököt.  

Iványi László jelölőbizottsági elnök ismerteti az elnökség tagjaira vonatkozó kiválasztási elvet. 

Arra törekedtek, hogy az öt fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet elnökségében 

mindegyik fajta tenyésztője képviselve legyen, s a legnagyobb létszámmal tenyésztett hucul 

fajta képviselői által többségben legyen. Ennek figyelembe vételével Kovács Emese, Erdei 

Szigeti Dávid, Babicsek József, Dr. Kertész Péter, Iványi Zsigmond személyére tett javaslatot. 

Bemutatta mindegyik jelöltet, s nyilatkozattételre kérte a feladat elvállalását illetően. A jelöltek 

igenlően válaszoltak, s a közgyűlés más személyt nem hozott javaslatba. Az elrendelt listás 

szavazás eredménye a következő: 23 egyetértő szavazat érkezett, 2 szavazat elutasította a 

jelölteket, 1 szavazat érvénytelen volt. Ennél fogva a 2020-2025 időtartamra Kovács Emese, 

Erdei Szigeti Dávid, Babicsek József, Dr- Kertész Péter, Iványi Zsigmond a Póni és 

Kislótenyésztők Országos Egyesülete elnökségének tagjai, akik kiegészülnek a megválasztott 

elnök és ügyvezető személyével. Ezek után sor kerül a három tagú felügyelő bizottság 

megválasztására. Iványi László a jelölő bizottság nevében Holdampf Dóra, Ujj Mészáros 

Krisztina, Kopócs Tamás személyére tesz javaslatot. A javasoltak a felkérést elfogadják. A 

közgyűlés más személyt nem vet fel. Iványi Lászlő ismerteti a kiválasztás elveit (pénzügyi 

szakember mindenképpen legyen a bizottságban), bemutatja a tagokat és elrendeli a szavazást. 

A felsorolt személyi összetételű felügyelő bizottságot a közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül választja meg. 

 

2020/11. számú határozat: a közgyűlés egyhangúlag, ellenvetés és tartózkodás nélkül 

egyetértését fejezi a tekintetben, hogy leköszönő elnök és ügyvezető a képviseleti jogot önálló 

módon és általános terjedelemben szükség szerint, a megválasztott elnökkel és ügyvezetővel 

egyeztetve, az új tisztségviselők bejegyzéséig gyakorolja.  

 

A 2020/12. számú határozatban a közgyűlés a megválasztott elnökre ruházza a Magyar 

Lótenyésztők Országos Szövetsége elnökségében képviseletet ellátó személy kijelölését.  

 

 

Az Elnök Nagy Attila személyében javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre. A javaslatot a 

közgyűlés egyhangú döntéssel meghozta, s megszületett az 1/2020. (10.24.) közgyűlési 

határozat. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Nagy Attila. 

 

Az elnök Kopócs Tamás és Bérdi József tagtársak személyében javaslatot tesz a jegyzőkönyv 

hitelesítőire. A közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 2/2020. 

(10.24.) közgyűlési határozatot. 

 

Dr. Mihók Sándor ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait és elfogadásra bocsátja azokat. A 

közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 3/2020. (10.24.) 

közgyűlési határozatot. 

 

A közgyűlés 12 igen és 2 tartózkodás mellett meghozza a 4/2020. (10.24.) közgyűlési 

határozatot, melynek értelmében az Egyesület székhelye a jövőben 2317 Szigetcsép, Dunasor 

073/72. hrsz. 

 

A közgyűlés egyhangú határozattal (tartózkodás, ellenvetés nélkül) hozza meg az 5/2020. 

(10.24.) határozatát. A Közgyűlés módosítja az Egyesület Alapszabályát és annak 9. old. 13. 

pont második bekezdés első mondatát („A meghívót igazolható módon írásban kell megküldeni 



pl. postai úton tértivevényes ajánlott küldeményben, írásbeli elismervénnyel személyes átvétel 

esetén.”) törli, és helyére az alábbi rendelkezést alkotja: A meghívót igazolható módon írásban 

kell megküldeni [elektronikus levél (e-mail) útján a tag által megjelölt e-mail címre küldött, 

több címzett részére kézbesítve (kör e-mail formájában)]. 

 

Az közgyűlés összehívásával kapcsolatban az élet újabb rendezőnek bizonyult. Előre tekintve 

a közgyűlés meghozza az alábbi 6/2020. (10.24.) közgyűlési határozatot. A Közgyűlés 

módosítja az Egyesület Alapszabályát és annak 12. old. 17. pontjak kiegészül: A Kormány által 

elrendelt bármely veszélyhelyzet esetén a közgyűlés megtartható a tagok nem azonos helyen 

történő részvételével, elektronikus eszközök igénybe vétele mellett. A titkos szavazás 

lehetőségét a technikai eszközök útján ilyen esetben is biztosítani kell. Az elnökség és a 

felügyelő bizottság ülései a tagok nem azonos helyen való megjelenésével, elektronikus 

eszközök igénybe vétele mellett veszélyhelyzet hiányában is megtarthatók.  

 

A közgyűlés egyhangú határozattal meghozta a 7/2020. (10.24.) közgyűlési határozatot. A 

Közgyűlés módosítja az Egyesület Alapszabályát és annak 12. old. 18. és 19. pontját az alábbiak 

szerint fogalmazza meg: Az elnökség 7 (hét) főből áll. Az elnökség ügyrendjét és feladatait az 

elnök egyetértésével maga alakítja ki. Az elnökség tagjai közül 5 (öt) fő az Egyesület 

fajtafenntartásában lévő fajták egyesületi rendes tagsággal rendelkező delegáltjai, s további 2 

(két) fő, akik közül az egyik az Egyesület társadalmi Elnöke, és a másik pedig az Egyesület 

Ügyvezetője. Ezen személyek együttesen alkotják az egyesület 7 (hét) főből álló elnökségét.  

 

A közgyűlés egyhangú állásfoglalásában, a 8/2020. (10.24.) közgyűlési határozattal 

nyomatékosítva tudomásul veszi, hogy Dr. Mihók Sándor társadalmi elnök és Dr. Németh 

Zoltán ügyvezető elnök megbízatása 2020. okt. 8-án megszűnt. 

 

A 9/2020. (10.24.) közgyűlési határozattal a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Fábián Antal 

és Nyíri Csaba elnökségi tagok megbízatása 2020. okt. 18-án megszűnt.  

 

A 10/2020. (10.24.) közgyűlési határozattal a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Csépányi 

Balázs, Sólyom Lajos és Ibrányi András felügyelő bizottsági tagok megbízatása 2020. okt. 18-

án megszűnt.  

 

A közgyűlés a 11/2020. (10.24.) közgyűlési határozatával a szavazatszámláló bizottság 

tagjainak megválasztja Iványi László, Szabó Nándor és ifj. Dr. Németh Zoltán tagtársakat. 

 

A közgyűlés a 12/2020. (10.24.) közgyűlési határozattal 12 igen és két nem szavazat mellett 

az Egyesület társadalmi elnökévé 5 (öt) év időtartamra, 2020. október 24-től 2025. október 23-

ig Dr. Németh Zoltán szigetcsépi (Orgona u. 8.) lakost választotta meg. 

 

A közgyűlés a 13/2020. (10.24.) közgyűlési határozattal 12 igen és két nem szavazat mellett 

az Egyesület ügyvezető elnökévé 5 (öt) év időtartamra, 2020. október 24-től 2025. október 23-

ig Dr. Posta János balmazújvárosi lakost választotta meg. 

 

Iványi László, a jelölő bizottság vezetője, szavazásra bocsátotta az elnökségi tagok listáját. A 

közgyűlés a 13/2020. (10.24.) közgyűlési határozattal 12 igen és két nem szavazat ellenében 

az Egyesület elnökségi tagjává öt év időtartamra, 2020. október 24-től 2025. október 23-ig 

megválasztotta: Kovács Emesét (hucul fajta képviseletében), Erdei Szigeti Dávidot (shetland 

fajta képviseletében), Babicsek Józsefet (haflingi fajta képviseletében), Dr. Kertész Pétert (fjord 

fajta képviseletében), Iványi Zsigmondot (a magyar sportpóni fajta képviseletében). 



 

A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete 2020. október 24.-i közgyűlése 15/2020. 

(10.24.) közgyűlési határozatával 12 igen szavazat mellett, kettő nem szavazat ellenében az 

Egyesület felügyelő bizottsági tagjává öt év időtartamra, 2020. október 24-től 2025. október 

23-ig megválasztja Holdampf Dórát, Kopócs Tamást, Ujj Mészáros Krisztinát. 

 

Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesületének Közgyűlésének határozatai az Egyesület 

ügyvezetésének kezdeményezése alapján az 502/2020. (XI.16.) Korm. rend. 3.§.(3). előírásai 

szerint. Az ügyvezetés elöljáróban megállapítja, hogy a jogi személy közgyűlése (döntéshozó 

szerve) - az 502/2020. (XI.16.) Korm. rend. 2.§.(1).-ben foglaltakra figyelemmel - akadályozott 

a döntéshozatalban és ezért - kizáró rendelkezés hiányában - a 3.§. (3). szerint a döntéshozó 

szerv határozatainak meghozatalára a jogi személy ügyvezetése kezdeményezésére az 

alábbiakban kerül sor. Az ügyvezetés áttekintette a Debreceni Törvényszék 19.Pk. 

60.386/1989/34. sz. hiánypótló végzésében foglaltakat az abban foglaltakra figyelemmel az 

alábbi határozatokat hozta: 

 

 

1/2021.(01. 08.) közgyűlési határozat: A Közgyűlés hatályon kívül helyezi az Egyesület 

Alapszabályát módosító 5/2020.(10.24.) közgyűlési határozatot és megállapítja, hogy a 

közgyűlés meghívójára (9.old. 13. pont.) változatlanul a módosítást megelőző rendelkezések az 

érvényesek: "A meghívót igazolható módon írásban kell megküldeni, pl. postai úton 

tértivevényes ajánlott küldeményben, írásbeli elismervénnyel személyes átvétel esetén." 

 

2/2021. (01.08.) közgyűlési határozat: A Közgyűlés hatályon kívűl helyezi az Egyesület 

Alapszabályát módosító 7/2020. (10.24.) közgyűlési határozatot és megállapítja, hogy a 

közgyűlés jegyzőkönyve, határozatok nyilvántartása és közlésére vonatkozó rendelkezések 

változatlanul a módosítást megelőző rendelkezések szerint érvényesek. 

 

Egyesületi közgyűlés 2021.07.24. 

 

Az Elnök Nagy Józsefné személyében javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre. 

A javaslatot a közgyűlés egyhangú döntéssel elfogadta, és meghozta az 3/2021.(07.24.) sz. 

közgyűlési határozatot. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Nagy Józsefné lett. 

Az elnök Babicsek József és Molnár Sándor személyében javaslatot tesz a jegyzőkönyv 

hitelesítőire. 

A közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 4/2021.(07.24.) sz. 

határozatot, mely szerint Babicsek József és Molnár Sándor lesznek a jegyzőkönyv hitelesítői. 

Dr. Németh Zoltán ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait és elfogadásra javasolja. 

A közgyűlés egyhangú döntéssel tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 

5/2021.(07.24.) sz. határozatot, mely szerint a közgyűlés napirendi pontjai: 

- köszöntő 

- beszámoló az Egyesület veszélyhelyzet alatti tevékenységéről 

- Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi gazdálkodásról 

- 2021. évi szakmai terv megvitatása 

- 2021. évi költségvetés megvitatása 

- egyebek 

 

A közgyűlés egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 6/2021. (07.24.) sz. 

határozatot, mely szerint elfogadja a 2020. évről készült beszámolót. 

 



A közgyűlés 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül meghozza a 7/2021. (07.24.) sz. 

határozatot, mely szerint elfogadja az FB 2020. évi beszámolóról készült jelentését. 

 

A közgyűlés 8/2021. (07.24.) sz. határozatát 13 igen 2 ellenszavazattal elfogadta, hogy 

szeptember 11-én országos közös ménvizsga legyen. 

 

A közgyűlés az éves szakmai tervezetet a 9/2021. (07.24.) sz. határozattal 13 igen 1 

tartózkodás és 1 ellenszavazattal elfogadta. 

 

A közgyűlés a 10/2021.(07.24.) sz. határozattal a 2021. évi költségvetést egyhangúan 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Egyesületi közgyűlés 2022.04.23. 

 

Az Elnök Nagy Józsefné személyében javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre. 

A javaslatot a közgyűlés egyhangú döntéssel elfogadta, és meghozta az 1/2022.(04.23.) sz. 

közgyűlési határozatot. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Nagy Józsefné lett. 

 

Az elnök Babicsek József és Marosi Marianna (ANP) személyében javaslatot tesz a 

jegyzőkönyv hitelesítőire. 

A közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 2/2022.(04.23.) sz. 

határozatot, mely szerint Babicsek József és Marosi Marianna lesznek a jegyzőkönyv 

hitelesítői. 

 

A közgyűlés egyhangú döntéssel tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 

3/2022.(04.23.) sz. határozatot, mely szerint a közgyűlés napirendi pontjai: 

- köszöntő 

- beszámoló az Egyesület 2021. évi szakmai tevékenységéről 

- beszámoló az Egyesület 2021. évi gazdálkodásáról 

- Felügyelő Bizottság jelentése a 2021. évi gazdálkodásról 

- 2022. évi szakmai terv megvitatása 

- 2022. évi költségvetés megvitatása 

- egyebek 

 

A közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza a 4/2022. (04.23.) sz. 

határozatot, mely szerint elfogadja a 2021. évről készült beszámolót. 

 

A közgyűlés egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozza az 5/2022. (04.23.) sz. 

határozatot, mely szerint elfogadja az FB 2021. évi beszámolóról készült jelentését. 

 

A közgyűlés az éves szakmai tervet a 6/2022. ( 04.23.) sz. határozattal egyhangúan, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

A közgyűlés a 7/2022.(04.23.) sz. határozattal a 2022. évi költségvetést egyhangúan 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 


