
A szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Lovasszövetség 

 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

1.A szerv neve:  

a. közgyűlés           b. elnökség              c. kuratórium             d. egyéb: megismételt közgyűlés 

 

2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2022. február 14. 17:00 Gyirmót 

 

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés 

esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

 

Levezető elnök neve: Bagi Károly 

Jegyzőkönyvvezető neve: Kovács Viktória 

 

4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés  

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

5. Napirend 

Napirendi pontok: 

1. elnöki köszöntő 

2. ügyvédi tájékoztatás a Győr-Moson-Sopron Megyei Lovasszövetség esetleges jövőbeli 

jogi átalakításáról 

3. 2022. évi versenynaptár összeállítása 

4. szavazás a Győr-Moson-Sopron Megyei Lovasszövetség elnökségi tagjairól 

5. egyebek 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták. 

 

Bagi Károly elnök megnyitója a közgyűlést és egyben felkéri Dr. Thurnher Yvette ügyvéd 

asszonyt, hogy tájékoztassa a közgyűlést a Győr-Moson-Sopron Megyei Lovasszövetség 

önálló jogi személyiséggé válásának feltételeiről. 

Ügyvéd asszony: jelenleg nincs bejegyezve a szövetség sehol, nem önálló jogi személy, így a 

pályázatok és az 1% támogatások visszakereshetetlenek. Más sportágakkal közös az 

adminisztráció, ami szintén megnehezíti a helyzetet. Jelenleg polgári jogi társaságként lehet rá 

hivatkozni. Nehéz így a felelősségi szabályok elosztani, illetve a pénzügyeket is.  

Ha önálló jogi személy lenne, akkor az egyesületek létrehoznának egy önálló egyesületet, ami 

az országos szövetségben is képviselné a megyei egyesületeket.  Az alakítás feltétele: 

legalább 2 jogi személyiséggel rendelkező egyesületnek kell megalapítania.  

Az önállóság hátránya a felelősségvállalás. De ez most is van.  



Takács Attila kérdés: jelenleg is van vezető és felelős, de nincs büntetőjogi felelősség. Ha 

átalakulásra kerülne sor, akkor büntetőjog felelősség is lenne, illetve teljes vagyoni felelősség.  

Ügyvéd asszony: Teljes vagyoni felelősség csak bírósági határozatot követően lenne, eljárás 

esetén. Ha a jogszabályoknak megfelelő az eljárás, akkor nem kell ettől tartani.  

Egervári Attila: ismerteti a korábbi szövetség megalakulását, illetve hogy miért kellett a 

sportszövetségek egyesülése – közhasznúság miatt – könnyebben lehetett jogszerűen pénzhez 

jutni. Szakmai munkát behatárolta az országos szövetség 

Baldauf Attila kérdés: mik az előnyök, mik a hátrányok? 

Ügyvéd nő asszony: tagok számon kérhetik a vezetőségen a feladatok végrehajtását, 

pályázatoknál egyszerűbb a helyzet, pénzügyileg átláthatóbb lenne a működés 

Cserpák Beáta hozzászólás: lehet új egyesületet csinálni. Jelenleg vannak adójogi problémák. 

De először meg kell alapítani az újat, el kell rendezni, hogy az új egyesület tagja legyen az 

országos lovasszövetségnek. De a pályázatok miatt most párhuzamosan kellene futtatni, mivel 

az 1%-hoz 2 pénzügyi év kell. De az 1% nem esélyes, mert mindenki a saját egyesületének 

gyűjti. Az SZJA törvény lehetővé teszi, hogy aki értesítést kér az 1%-ról, az bemutatja a 

szövetségnek, ez alapján ki lehet kérni, hogy adott 1% befizetés pontosan hova tartozik. A 

pályázatoknál is 2 lezárt év kell. Ami előny lehet, ha Győrön kívül van a székhely, akkor 

nagyobb esély van a pályázatoknál. Az országos szövetségi tagság akkor lehetséges, ha a 

jelenlegei tagság 50% +1 fővel átmegy az új egyesületbe 

Ügyvéd asszony: ez ahogy így működik jogilag nem megfelelő 

Imre Balázs/Egervári Attila: új egyesület alapítása mellett állnak 

Cserpák Beáta: ha társasági adó hatálya alá tartozó szervezet támogatná az egyesületet, ahhoz 

is 1 lezárt év kell, nem működhet veszteségesen, illetve a támogatást az alaptevékenységre 

kell fordítani  

Költségek: kötelező a bankszámla, a könyvelés, alapítási költség, székhely, beszámoló 

készítés 

Keller Csilla: kérdés, hozzászólás – lehetséges-e az áthidalás? A régi és az újpárhuzamos 

működése 

Egervári Attila: Komárom megyeiektől kell megkérdezni a tapasztalatokat 

Takács Attila: Somogy és Tolna megyében tönkrement az önálló egyesület 

Keller Csilla: új egyesület létrehozásakor fontos lenne a célok meghatározása, fontos a jogi 

személyiség, alap működési támogatásokhoz 1 lezárt üzleti év elegendő. Alakuló ülés után is 

dolgozni kell a célokon, feladatokon, menedzselni kell 

Egervári Attila: jelenlegi helyzet megakadályozza-e a pályázatokat? Ügyvéd asszony válasza: 

nem, a sportszövetségek egyesülése önálló jogi személy 

Egervári Attila: volt már Győr Lovas Sportjáért Alapítvány – megbukott, Lovasszövetség 

támogatja-e az ilyen önállósulást? – Cserpák Beáta válasza: igen 



Horváth Gábor: az önálló jogi személyiség kiadással, felelősséggel, kötelezettséggel, plusz 

munkával jár, de csak így lenne értelme tovább működni 

Ügyvéd asszony: az országos lovasszövetség alapszabálya szerint olyan szervezet lehet 

különleges jogállású (képviselheti a megyét), ahol a területén bejegyzett és a 

lovasszövetséggel tagsági viszonyban álló egyesületek 50% + 1 hozta létre 

Baldauf Attila: mi a biztosíték arra, hogy 2 év múlva is lesz-e még a sportszövetségek 

egyesülése? Mert ha addig várunk, akkor késésben leszünk. Szavazzunk a változásról! 

Imre Balázs: alapítsunk egy újat 5 taggal, majd fokozatosan csatlakozzanak egyesületek  

Ügyvéd asszony: jogilag nem lehet megtenni, mert a lovasszövetség alapító okiratában az 

alapításkori létszám 50% + 1 

Egervári Attila: mennyibe kerül az új létrehozás és életben tartása? 

Bagi Károly elnök úr elrendeli a szavazást az önállósodásról: összesen 33 egyesület vett részt: 

18-an az új egyesület létrehozása mellett szavaznak, 15-en a régi fenntartása mellett 

2022.02.14./1. számú határozat: a közgyűlés elveti az új önálló jogi forma létrehozását 

Keller Csilla hozzászólás: írásos formában össze kellene foglalni az új egyesület 

létrehozásának előnyeit, hátrányait és egy új közgyűlésen újra meg kellene vitatni.  

Baldauf Attila: legyen érdemes belépni az egyesületbe 

Imre Balázs: nincs cél, nincs ideológia – pénz kell hozzá, hogy legyen rangja a megyei 

szövetségnek újra 

Takács Attila: Fel kell tenni a kérdést, hogy miért nem működik a jelenlegi felállás? Van 

értelme a megyéhez tartozni? Sok esetben az adott szakágának kellene megoldania a saját 

problémáit. Magyar Fogathajtó Szakágban sikerült elérni, hogy a fekete versenyek legálisak 

legyenek.  

Jelölőbizottság veszi át a szót: Imre Balázs – Markó Tamás – Huszár Dávid – Hima László 

Imre Balázs: Megkerestek mindenkit – csekély volt az érdeklődés  - 1 konkrét jelölést kapott - 

szabadidős szakági vezető – Sipőcz Diána 

Markó Tamás – 5 konkrét jelölés – Imre Balázs és Egervári Attila, díjugrató szakági vezető, 

illetve saját magát szabadidős szakági vezetőnek jelöli, Komjáthy György – díjlovas szakági 

referens, Horváth Gábor - elnök 

Imre Balázs nem vállalja a jelölést 

Komjáthy György vállalja a jelölést 

Horváth Gábor nem vállalja az elnöki jelölést 

Markó Tamás és Sipőcz Diána vállalják a jelölést 

Dr. Wágner Kinga kéri a lovastusa szakág felvételét a szakágak közé 



Huszár Dávid: előző pénteken szakági gyűlésen a fogathajtó szakág megszavazta Takács 

Attilát szakági vezetőnek, illetve Cserpák Beára érkezett 2 szavazat alelnöki, és 5 szavazat 

elnöki tisztség jelölésre 

Takács Attila: vállalja a jelölést 

Cserpák Beáta: vállalja az elnök jelölést 

Szikszai Lajos nem szeretné tovább folytatni a military szakág vezetését 

2022.02.14/2. számú határozat: a vezetőség változatlan számmal (7) működik tovább 

Bagi Károly elnök úr felkéri a közgyűlést, hogy szavazzon a jelöltekről: 

fogathatjó szakági referens – Takács Attila – egyhangú döntés, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás 

2022.02.14/3. számú határozat: a közgyűlés egyhangúan elfogadta Takács Attilát 

fogathajtó szakági referensnek 

díjlovas szakági referens – Komjáthy György – egyhangú döntés, 0 ellenszavazat, 1 

tartózkodás 

2022.02.14/4.számú határozat: a közgyűlés egyhangúan elfogadta Komjáthy Györgyöt a 

díjlovagló szakág referensének 

távlovas szakági referens – Fekete Róbert – egyhangú döntés, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás 

2022.02.14/5. számú határozat: a közgyűlés egyhangúan elfogadta Fekete Róbertet 

távlovagló szakági referensnek 

díjugrató és military szakági referens – Egervári Attila  - egyhangú döntés, 0 ellenszavazat, 1 

tartózkodás 

2022.02.14/6. számú határozat: a közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy Egervári Attila 

legyen a díjugrató és a military szakág referense 

elnök – Cserpák Beatrix – egyhangú döntés, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás 

2022.02.14/7. számú határozat: a közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy Cserpák 

Beatrix legyen a Győr-Moson-Sopron Megyei Lovasszövetség elnöke 

lovastorna szakág felvétele a szakágak közé – egyhangú döntés, 0 ellenszavazat 

2022.02.14/8. számú határozat: a közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a lovastorna 

önálló szakágként képviseltesse magát a megyei szövetségben 

lovastorna szakági referens – Dr. Wágner Kinga – egyhangú döntés,  0 ellenszavazat, 1 

tartózkodás 

2022.02.14/9. számú határozat: a közgyűlés egyhangúan elfogata, hogy a lovastorna 

szakági referense Dr. Wágner Kinga legyen 

szabadidős szakági referens – Markó Tamás, Sipőcz Diána – a közgyűlés titkos szavazással 

dönt a szakági referens személyéről 

2022.02.14/10. számú határozat: A jelölő bizottság számláló bizottsággá alakul át 



Sipőcz Diánára18, Markó Tamásra 14 szavazat érkezet 

2022.02.14./11. számú határozat: a közgyűlés a szabadidős szakág referensének Sipőcz 

Diánát választja 

A leköszönő elnökség a Magasházy-díjat Losonczy Anikónak ítéli meg. Aki a díjlovagló 

Európa Bajokságon 70%-os eredménnyel jutott a döntőbe. Ez minden idők legmagasabb 

százalékos eredménye.  

Bagi Károly elnök úr megköszöni a figyelmet és átadja a helyét az új elnökségnek.  

 

Kelt, Gyirmót, 2022.02.14. 

 

levezető elnök – Bagi Károly 

 

 

jegyzőkönyv vezető – Kovács Viktória 

 

 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


