
Győr-Moson-Sopron megyei Lovas Szövetség 

 

 

Jegyzőkönyv 
 

 

Készült a Győr-Moson-Sopron megyei Lovas Szövetség megismételt közgyűlésén, 2015-03-

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

 

 

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

vezetőjének Kovács Krisztinát, hitelesítőnek Magasházy Jánost és Csuti Miklóst, akiket 

egyhangúlag elfogadtak a megjelentek. 

 

 

 

1. Elnöki megnyitó 
 

 

A múlt évben sok verseny elmaradt az időjárás és egyéb okok miatt. 

 

Az évadzáró közgyűlésen felmerült, hogy a Nagycenk Sportegyesület felfüggesztést kap, mert 

nem fizették be a tagdíjat. Könyvelési hiba volt, befizették a tagdíjat, így nincsenek kizárva. 

 

Mivel sok egyesület nem vesz részt az éves közgyűlésen, kérésként merült fel, hogy mit 

tudnánk ez ellen, tenni, hogy a részvételi arány nagyobb legyen. Az Országos Szövetség 

jogásza azt a választ adta, hogy nem tehetjük kötelezővé a közgyűlésen való részvételt. 

 

Sümeghy Péter hsz: a közgyűlés meghatározhatja a tagdíjfizetés módját, tehát lehet személyes 

befizetés, ezáltal ösztönözni, hogy a tagok jelenjenek meg, de szankció nincsen 

 

Szikszai Lajos tett lépéseket a gyermek ügyességi verseny területén. 

 

 

Tagfelvétel: 

Két egyesület jelezte, hogy szeretne csatlakozni a Megyei Szövetséghez. 

1. Komjáthy Lovasklub SE 

2. 2.Veszkényi Lovasegyesület 

 

1./ 2015.03.10. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Komjáthy Lovasklub SE tagfelvételét.  
 

2./ 2015.03.10. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, a Veszkényi Lovasegyesület tagfelvételét.  
 

 

Az év eleji országos gyűlések lezajlottak. Az OLSZ a régiós versenyeket jobban támogatja. 



A mi eddig már megalakult Megyei Régióhoz Vas és Zala megye csatlakozik, így már 6 

megye tartozik a Regionális versenyrendszerbe. A regionális versenyek vezetője Kunos Attila 

lett. 

 

400.000 Ft-ről 200.000 Ft-re csökken a Megye támogatása. 

1.400.000 Ft-t a regionális versenytámogatás. 

 

 

 

2. Pénzügyi beszámoló 
 

 

 

Pénzmaradvány: 2013-ból:   716.809 Ft 

Plussz bevételek: serlegre 69.248 Ft + 80.000 Ft versenyrendezési díj 

 

2014-ben az összes kiadás: 945.746 Ft 

 

2014. év végén a pénzmaradvány: 1.021.563 Ft 

 

Várható központi költség felmerülése 

 

 

3./ 2015.03.10. sz. határozat 

A közgyűlés a pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta 

 

 

 

 

3. 2015. évi költségvetési tervezet 
 

 

2014-ben pénzmaradvány:   1.021.563 Ft 

OLSZ-nek számlázhatunk:  290.000 Ft 

Várható tagdíjbevétel:  380.000 Ft 

Támogatás Megyei Döntőre:  200.000 Ft 

Támogatás Regionális Döntőre: 1.400.000 Ft 

 

2015-re a költségvetési tervezet: 3.291.563 Ft. 

 

 

Kérdés: az 1.400.000 Ft a rendező kapja-e a Regionális Döntőre vonatkozóan? 

 

 

4./ 2015.03.10. sz. határozat 

A közgyűlés a 2015-ös év költségvetési tervezetét egyhangúlag elfogadta 
 

 

 

 



4. Egyebek 

 
 

 

5./ 2015.03.10. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy az Egyebek és a Versenynaptár 2015-re 

napirendi pontot felcseréljük.  
 

 

Horváth Gábor hsz:  

tagdíj befizetéséről hozzunk határozatot, hogy személyesen a közgyűlésen lehessen befizetni. 

Ezt már tavaly év végén is felvetettük. 

 

 

Alapszabály módosítása: a tavaszi évnyitó közgyűlésen kell befizetni a megyei tagdíjat: 

 

6./ 2015.03.10. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a tavaszi évnyitó közgyűlésen kell befizetni a 

megyei tagdíjat  
 

Sümeghy Péter hsz: 

Az alapszabály módosítást csak 2016-tól lehet bevezetni!! 

 

 

 

Egervári Attila hsz: 

Ismerteti a Díjugrató Szabályzat főbb változásait. 

 „B” kategóriás vsz-on is lehet országos minősítést szerezni 

 Gyermek kategóriában is van Bajnokság, 14 év a korhatár 

 

Versenyiroda a menygében most nem lesz, mert Tibold Eszter babát vár 

A megyéből három bíró teljesítette a bírói vizsgát 

A Megyei Döntőre vonatkozó kiírás tavaly jól vizsgázott 

Régiós versenyekben 6 megye szerepel már. 

OLSZ közgyűlésen kérték, hogy a megyék ne veszítsék el a rangjukat: emiatt lett 

meghatározva, hogy országos versenyre lehet „B” versenyen minősülni. 

 

Javasolja a közgyűlésnek, hogy élővizes vizes tálcára ruházzon be a megye (egy oxer alá való 

3,5 x 1,5 vizestálca) 

 

7./ 2015.03.10. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a megye vegye meg az élővizes vizes tálcát. 

Felelőse: Egervári Attila 
 

 

Makay Tamás hsz: 

Halasi Endre , Kovács Zoltán beteg, Vígh Attila előadást tart, ők szóltak, hogy emiatt nem 

tudnak jelen lenni a közgyűlésen. 

 

 



Egervári Attila hsz: 

Melegítő pályát ellenőrizhetik. Az edzőknek is hordaniuk kell a hivatalos kártyájukat. Az 

elnökök dolga ezen szabály betartása. 

 

Makay Tamás hsz: 

Regionális verseny: a 6 megye képviselője Kunos Attila 

Némethy Bertalan lett Némethy Tamás helyett a kiírásban, javítatni kell 

 

Páli Dávid hsz: 

Kérdése versenyrendezési kérdés:ha a B1c-ben mennének a lovasok először, és utána  aB1a-

ban, akkor jobban teljesítenének. B0, B1c, B1a lehetne-e a sorrend? 

 

8./ 2015.03.10. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Győr-Moson-Sopron megyében rendezett 

versenyeken kötelező a következő sorrendbetartása a versenyszámok kiírásában: B0, 

B1c, B1a 
 

 

Magasházy János díj felújításra került. 

Az Elnökségi Ülés javaslata szerint Szikszai Lajosnak adják át. 

 

Horváth Gábor hsz: 

jó pályaépítőt hívjunk meg a megyei versenyekre. 

 

 

 

Versenynaptár 2015-ös évre 
 

 

2015. április 19. Rajtengedély vizsga Győrzámoly 

2015. április 25. Győr, Veres Péter Vadvirág Kupa , szabadidős versenybesorolás „C” 

2015. május 1. Gyirmót „B” típusú verseny  

2015. június 7. Mosonmagyaróvár „B”típusú verseny  

2015. július 18. Dunakiliti „B” típusú verseny  

2015. szeptember 19. Mosonmagyaróvár MB Döntő 

2015. Október 3-4.. Regionális Döntő 

 

 

 

 

 

 

 

Makay Tamás       Kovács Krisztina 

 

 

 

 

Magasházy János      Csuti Miklós 

 


