
Győr-Moson-Sopron megyei Lovas Szövetség 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron megyei Lovas Szövetség megismételt közgyűlésén, 2014-11-

21–én a Sportigazgatóság Klubtermében, Győr, Batthányi tér 2. szám alatt.  

Jelen van minden szakág képviselője, jelenléti ív alapján 1.sz melléklet. 

 

Makay Tamás elnök megnyitja a gyűlést. Javasolja a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv 

vezetőjének Kovács Krisztinát, hitelesítőnek Halasi Endrét és Markó Tamást,  akiket 

egyhangúlag elfogadtak a megjelentek. 

 

 

 

 

1. Elnöki megnyitó 
 

2014-ben tisztújítás volt, Lázár Vilmost egyhangúlag választották meg. 

Nemzeti Vágtán volt megyei érdekeltség: 

 

A pénzügyi beszámolónkat elfogadták, a Megye  megkapta a 450.000 Ft versenyrendezési 

támogatást. 

Megkaptuk a 400.000 Ft támogatást, amit a Megyei Döntőre lehet felhasználni. 

 

Tápiószentmártonon rendezett országos díjugrató szakági gyűlés: 

Szotyori-Nagy Kristóf javaslata: Regionális keretek között is működjenek díjugrató versenyek 

– ez nálunk már működik 

idén megegyezés: Vas megye is csatlakozik a Regionális versenyekhez 

 

Szabadidős verseny sok van országos szinten 

 

2015. január közepén lesz országos díjugrató közgyűlés Budapesten 

 

Makay Tamás kapott tiszteletjegyeket a Lovas Világkupára, ezeket lehet kérvényezni 

 

Tagdíjbefizetések: 

39 egyesületből már csak 1 egyesület nem fizette be a tagdíjat: az Elnökség felfüggeszti a 

tagsági viszonyát a Nagycenki Sportegyesületnek. 

 

 

Tagdíj befizetéssel kapcsolatos javaslatok: 

 

Makay Tamás hsz:  

csekket küldeni a tagdíjról vagy számlát 

 

Horváth Gábor hsz:  

legyen kötelező valamelyik közgyűlésen ott lenni, és ott kelljen kézpénzben befizetni a díjat. 



 

Csuti Miklós hsz:  

Az Egyesületek Makay Tamásnak utalják a pénzt, és ő vigye be a bankba befizetni, így rögtön 

lehet látni, melyik egyesület fizetett, és melyik nem. 

 

1./ 2014.11.21. sz. határozat 

A közgyűlés a Elnöki Beszámolót 1 tartózkodással elfogadta 

 

 

2. Pénzügyi beszámoló 2014-ről 
 

 

1.566.809  Ft volt 2014-as költségvetési tervezet. 

 

 

 

 

2013. évről maradék pénz :   716.809 Ft 

2014. évi tagdíjbefizetés :   328.000 Ft 

Versenyrendezés:     25.000 Ft 

MLSZ támogatás:   850.000 Ft  (450.000 + 400.000 Ft) 

Összesen:    1.919.809 FT 

 

 

 

Kiadások:  

Internet tárhely:   31.750 Ft 

Domain:      3048 Ft 

Walky Talky:    20.800 Ft 

Két koszorú:    16.000 Ft 

Számítógépes adatszolg.:  25.400 Ft 

Lovas felszerelés MD-re:   430.000 Ft 

Regionális versenyrendezés:  181.000 Ft 

Díjszalag (fogat):    48.500 Ft 

Nevezési díj (fogat)    20.000 Ft 

Megyei éves tagdíj:     20.000 Ft 

 

 

Összes Kiadás:    796.498 Ft 

 

Mostani Pénzmaradvány:   1.123.311 FT   (ez még módosulni fog) 
 

Még ehhez jönni fog hozzá két-három megyei tagdíjfizetés, illetve internetes oldal 

karbantartási költsége. 

 

 

Fogathajtóknak a mai napon 188.000 Ft a pénzmaradványa (tagdíjak mínusz költségek)  

 

 

Egervári Attila hsz: a költségeket arányosan kell osztani (11 egyesület) 



2./ 2014.11.21. sz. határozat 

A közgyűlés a Pénzügyi Beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

3. Szakági beszámolók 
 

 

 

Fekete Róbert - Távlovagló Szakág beszámolója 

 

 

Az idei évben 3 lovat készítettek fel EB/VB-re 

Huncut nevű lóval Abu Dabi-ba meghívást kaptak. 130 indulóból 41. helyet értek el, ezzel 

minősültek a franciaországi világjátékokra. 

 

Samorinban távlovas verseny. Két lóval mentek. Egyiket kivették az állatorvosok, másikkal 

megnyerte a versenyt, 

 

Sági Aga nevű ló Olaszországban Veronában EB-re minősült a páros, de végül a versenyen a 

lovat nem engedték részt venni. Így ott béreltek egy lovat, amivel 9. helyezést ért el Patrícia, 

ezzel ismét minősült az Abu Dabi 2015. februárban lévő versenyre. 

 

Verona női VB Sági Agával 13. helyen végeztek. 

 

Harmadik ló már kínai tulajdonban van 

 

 

3./ 2014.11.21. sz. határozat 

A közgyűlés a távlovagló szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

Szikszai Lajos – Military Szakág beszámolója 

 

2014-ben nagyon sok versenyen vettek részt:magyar, osztrák, szlovák versenyeken. 

A Megyéből 4 klubból vettek részt lovasok:  

Szigetközi Lovas klub 

Viktória Lovas Egyesület 

Sába Lovas Egyesület 

Szikszai Lovassport Egyesület 

 

Bakonyi Noémi 

Lendvai Dóra/Nemes Tibor 

Bakonyi Lili/Fábián Dóra 

értek el eredményeket. 

 

FEI módosítás: akadályhiba nélkül lehet már csak minősülni az EB-re 

 

 



4./ 2014.11.21. sz. határozat 

A közgyűlés a military szakági beszámolót 1 tartózkodással elfogadta. 

 

 

 

Halasi Endre – Díjlovagló Szakág beszámolója 

 

Ebben a szakákban szűkül az utánpótlás 

Az áprilisi versenyt a versenyrendező lemondta 

sok verseny is elmaradt  

A Megyei Döntőt a nagycenki önkormányzat segítségével hozták össze. 

 

Megyei Bajnok:Bognár Edit Smafc 

Legeredményesebb lovas klub: Smafc 

 

Kevés az ifi lovas 

ÉNY Magyarországról megpróbálnak összehozni utánpótlást 

 

Tisztújítás lesz a szakágban 

 

 

5./ 2014.11.21. sz. határozat 

A közgyűlés a díjlovagló szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

Egervári Attila – Díjugrató Szakág beszámolója 

 

Több verseny elmaradt a megyében, így aMD-re valő minősülést meg kellett változtatni. 

Megyei Döntő rangja emelkedjen 

Legyen több verseny  a megyében 

Versenyek látogatottsága emelkedett 

Bábolna egy nagyon jó versenyhelyszín, elszívhatja  lovasokat. 

 

Május 1. Gyirmóti verseny: melegítőpálya talaja nem annyira jó, javítani kell a talajon 

 

Bajnokság: rendhagyó év volt 

B1a nagyon gyenge volt idén de a Bajnokság megyei szinten összességében jó volt 

 

Ismerteti a Bajnokság eredményeit, Döntő rendben volt, igényes volt 

 

Országos szintű versenyek: 

volt olyan verseny, ahol nem tudtunk részt venni 

Országos Championatus: Oláh Dóra 6. helyezett 

Fedeles Bajnokság: Erdős Jázmin Gyermek Magyar Bajnok lett, így meghívót kapott az EB-

re. 

 

 

Talent Programot alkotott meg az OMLSZ: 

Ide meghívott gyermek kategóriában 2 megyei lovast: Erdős Jázmint és Tóth Ninettát 



 

Megyei gyermektehetség kereső program  

szabadidős szakágat hozzunk létre, legyen gazdája, 

 

6./ 2014.11.21. sz. határozat 

A közgyűlés a díjugrató szakági beszámolót két tartózkodással elfogadta. 
 

 

 

Kovács Zoltán – Fogathajtó Szakág beszámolója 

 

Megyei Bajnokság elindult, „C” kategóriára szorítkoznak 

„C” kategóriában kiírt bajnokságban 1. helyezett Király Imre 

versenyzők országos „B” kategóriás versenyeken részt vettek 

 

2013-as év  végén próbáltak plussz „C” versenyzési lehetőséget biztosítani 

Együttműködtek és indultak az Észak-Dunántúli Megyék Bajnokságán 

Első versenyt Fejér megye Cecén rendezte 

az első három évben bevonják a dél-szlovákiai fogatosokat is 

 

Jászfényszaru: Országos Döntő, két fogat vett részt a megyéből, ők a középmezőnyben 

végeztek. 

 

Szabadidős rendezvényekre tavaly évtől van országos kiírás: utánpótlás fontos 

szabadidős versenyek működnek, de az árnyoldala, hogy lecsökkent a versenyrendezés 

országos szinten nincsen megfelelően koordinálva a fegyelmi testület 

 

 

7./ 2014.11.21. sz. határozat 

A közgyűlés a fogathajtó szakági beszámolót 1 tartózkodással elfogadta. 

 

 

 

Az ÉV LOVA címet minden évben kiírjuk: 

2014-es évben a legtöbb minősülési pontot Páli Dávid lova: ARANYOS szerezte meg: 

 

 

 

 

 

4. Egyebek 
 

 

Egervári Attila hsz: 

A Regionális Döntő méltatlanul lett megrendezve, nem volt sem dobogó, sem himnusz 

ennél mi sokkal többet gondoltunk 

Kéri Makay Tamást, ezt jelezze feléjük, hogy a rendezés színvonala nem volt megfelelő 

Megyei sikerek: 

Amatőr Bajnok: Szemerei Vivien 1. helyezett 

Ifi Bajnok: Erdős Jázmin 1. helyezett 



Csapatverseny nem sikerült, a megyei címvédő bajnokaink nem jelentek meg 

 

 

Makay Tamás hsz: 

Kritikán aluli volt a Regionális Döntő színvonala 

Lébény tagságát megszavaztuk az évadnyitó közgyűlésen. Megbeszéltük, hogy a tavalyi 

tagdíjbefizetést idénre elfogadjuk. Idén ők megint befizették, így ezt betudjuk a 2015-ös 

tagdíjnak. 

 

Válságba kerül a fogathajtó szakág, van, hogy a fogatos bírók nem objektívan bírálnak. 

 

 

Vígh Attila hsz: 

Vadvirág Kupát jövőre 18x rendezik meg 

Szabadidős verseny lett 

Javasolja, hogy a tagdíjbefizetések legyenek figyelemmel kísérve 

Magasházy János díj hol lehet, tavaly is elmaradt 

 

 

Makay Tamás hsz: 

Magasházy díj: fel kell újítani a díjat: évadnyitó közgyűlésen pótolni fogjuk 

 

 

Szikszai Lajos hsz: 

Gyermekügyességi versenyre kellene kidolgozni egy rendszert 

az utánpótlás fontos. megoldást kell erre találni, leülni valamikor beszélni erről 

Ajkán lesz az első fedeles gyermekügyességi verseny 

 

 

Baldauf Attila hsz: 

saját lovardáinkon belül kellene megcsinálni 

 

Szikszai Lajos hsz: 

Arnold: a Vasi Lovasok.hu-ról a gyerekügyességi versenyeket megnézni, rálinkelni a 

honlapra hol vannak a környéken 

 

Makay Tamás hsz: 

ne a szakági referensek foglalkozzanak ezzel, hanem ahol sok a gyereklovas, annak kellene 

ezt felkarolni 

 

Markó Tamás hsz: 

át kel ezt gondolni, a környező megyében lévő gyerekversenyeket kellene első körben 

látogatni, hogy mi is lovasokat kapjunk, amikor mi szervezünk versenyt 

 

Szikszai Lajos hsz: 

versenynapokat előre le kell beszélni, és meg kell beszélni egymás között 

 

Horváth Gábor hsz: 

sok helyen rendeznek hasonló versenyeket, nem biztos, hogy a legszabályosabban 

 



Magasházy hsz: szabadidős verseny és gyerekverseny nem ugyanaz 

 

Szikszai Lajos hsz: 

Legyen egy regionális versenyrendszer . Veszprém/Vas/Komárom megye már felvállalta ezt, 

megvan a kiírás 

 

Makay Tamás hsz: 

Sok egyesület van, akit érdekelhet ez 

Lépni kell abban, hogy a közgyűlésen legyen itt minden lovas klub képviselője 

 

Horváth Gábor hsz: 

Kötelezővé kellene tenni valahogyan, hogy legyenek itt a közgyűlésen, ehhez a szabályzatot 

kellene módosítani. És akkor lehet a gyerekversenyekről is beszélni a közgyűlésen érdemben. 

 

Makay Tamás hsz: 

Gyerekversenyeken vegyenek részt a lovasok, hogy tapasztalatokat szerezzenek. 

 

Sümeghy Péter hsz: 

Gyakorlatilag beletehetjük a saját megyei szabályzatunkba, hogy kötelező 1 gyűlésen részt 

venni 

 

Makay Tamás hsz: 

Az Országos Szövetségnek kell a jogi formát megtalálni, hogy mi, mint származtatott 

szövetség lehessen jogunk 

 

Egervári Attila hsz: 

Hatalmazzuk fel Makay Tamást, hogy az Országos Lovas Szövetségtől kérjen hivatalos 

állásfoglalást a megyei közgyűlés jogait/ szankcionális lehetőségeit illetően: 

 

8./ 2014.11.21. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy felhatalmazzuk Makay Tamást, hogy az 

Országos Lovas Szövetségtől kérjen hivatalos állásfoglalást a megyei közgyűlés jogait/ 

szankcionális lehetőségeit illetően. 

 

 

Makay Tamás hsz: 

Versenynaptárakat, amit mi leadunk az OLSZ fele, vegyék figyelembe, ezt is fel fogja 

terjeszteni. 

 

 

 

Versenynaptár tervezet 2015-es évre 
 

2014. május 1. Gyirmót „B” típusú verseny  

Móvár szándékozik rendezni 

Dunakiliti július közepe 

Horváth Gábor: még nem tudja 

 

 

 



Fogatosok: Nagyszentjános 

Tóthné Varga Brigitta 

Balázs Ildikó alpolgármester hsz: 

 

Nagyszentjános önkormányzata állja a versenyeket 

Fogathajtó Emlékversenyt rendeznek évente, versenynaptár érdekli őket 

 

 

Kovács Zoltán hsz:  

köszöni szépen itt  a részvételt, Nagyszentjánosi versenyt felveszik a versenynaptárba és 

egyeztetnek 

 

Makay Tamás hsz: 

minden megyében legyen 1-2 versenybázis 

pályázatokat figyelni kell 

pl. Veres iskolában lehet jó pálya 

kérdés, vélemény kérés: hol látnak a megyében , megyeszékhelyen egy olyan területet, ahol 

pályázat útján egy színvonalas lovas pályát lehetne létrehozni,egy oktatóbázist (Bábolnához 

hasonlóan) 

 

Baldauf Attila hsz: 

városvezetéssel kell beszélni 

 

Makay Tamás hsz. 

ölteteket kell először átgondolni 

 

Halasi Endre hsz: 

Díjlovas versenyt szeretne-e valaki itt Győr környékén rendezni? 

 

Horváth Gábor hsz: 

Javaslat: szabályzat módosítása: 

Szavazzuk meg az évadnyitó közgyűlésen, hogy az alapszabályban a tagdíjbefizetés módját 

változtatjuk: csak személyesen kézpénzben lehessen befizetni az összeget, és akkor 

kényszeríti az egyesületeket a személyes megjelenésre. 

 

Makay Tamás hsz. 

Horváth Gábor ötletéhez:erről tértivevényesen kiértesíti a lovasegyesületeket. 

 

 

 

Makay Tamás más napirendi pont és megtárgyalandó nem lévén a közgyűlést berekeszti.  

 

 

Győr, 2014.11.21. 

 

 

Makay Tamás       Kovács Krisztina 

 

Halasi Endre       Markó Tamás 


