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Jegyzőkönyv 
 

 

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

2016.11.18-án La Perla Étteremben, Győrújfalu, Mártírok u. 4. 

 

 

 

1. Elnöki megnyitó 
 

 

Bagi Károly Elnök megnyitja a gyűlést. Javasolja a napirendi pontokat és a jegyzőkönyv 

vezetőjének Kovács Krisztinát, hitelesítőnek Cser Attilát és Fehér Jánost, akiket egyhangúlag 

elfogadtak a megjelentek. 

 

17 Egyesület jelent meg a közgyűlésen a mai napon. 

 

Gyermekügyességi versennyel bővült a szakágak száma. Erről majd Szikszai Lajos fog 

bővebben beszámolni. 

 

A díjugrató szakágban 2 verseny elmaradt idén, mindkettő Mosonmagyaróváron. A megtartott 

versenyeken viszonylag kevés számú lovas jelent meg. 

 

A Fogathajtó szakágban sok verseny, nagyszámú résztvevővel volt jelen. A megyében jövőre 

„B” kategóriájú fogathajtó verseny is megrendezésre kerül. 

 

Szabadidős lovasok szakága is tervben van jövőre, a 18év feletti lovasok részére, erről 

Szikszai Lajos fog bővebben beszélni. 

 

 

 

2. Pénzügyi beszámoló 
 

 

Bagi Károly ismerteti a pénzügyi beszámolót. 

 

Pénzmaradvány: 2015-ből:   761.737 Ft 

 

Kiadás: 

500.362 Ft  költség díjugrató, díjlovas és ügyességi versenyekre vásárolt kupák, szalagok 

Bevételi oldal: 

785.000 Ft  

 

Pénzmaradvány 2016-ban    1.046.375 Ft , 

 



1./ 2016.11.18. sz. határozat 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta Bagi Károly 2016 évre vonatkozó pénzügyi 

beszámolóját. 

 

 

 

3. Szakági Beszámolók 
 

 

 

Fekete Róbert - Távlovagló Szakág beszámolója 

 

 

Idei évben nagyon sikeres évet zártak. Megduplázták a tagok számát, már nem kettő, hanem 

négy lovasuk van.1 felnőtt és 1 juniorral bővült a keret, ők le is minősültek. A minősülés 2x 

40 km és 2x80 km-es teljesített pályán történik. Ők jövő évben már nemzetközi versenyekre is 

mehetnek. 

 

Idei versenyeken szép eredményeket értek el. Ismertette részletesen az eredményeket. 

Január 9. Dubai verseny, a VB előfutama, 270-ből 45. helyen végzett Fekete Patrícia 

OB cím megszerzése  

Idei VB-n Fekete Patrícia a 32. helyen végzett 

 

2./ 2016.11.18. sz. határozat 

A közgyűlés a távlovagló szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

Szikszai Lajos – Military Szakág beszámolója 

 

 

Idén 4 megyei lovas klub képviselte magát a szakágban: 

Szigetköz Lovasklub 

Viktória Lovas Egyesület 

Szikszai Military Lovas Sport 

Ács József LSE 

A lovasok hazai és nemzetközi versenyeken is részt vettek szép eredménnyel. 

 

A military szakág eddigi szövetségi kapitánya, Schaller Gábor a nyár közepén lemondott, és 

ezt a pozíciót Szikszai Lajos vette át. 

 

Jelentős esemény volt júliusban a Szikszai Military LSE által Bábolnán megrendezett military 

edzőtábor Karen O’Conor amerikai military olimpikon részvételével. 

 

Októberben zajlott szintén a Szikszai Military LSE szervezésében a FEI által támogatott 

edzők, bírók és pályaépítők számára megrendezett továbbképzés. 

 

Jövő évben először kerül megrendezésre Magyarországon 3 csillagos nemzetközi 

versenyszám Dunakeszin. Itt minősülni lehet az Európa Bajnokságra , Strzegomba. 



Az utánpótlás válogatott keret készülhet a Belgiumban megrendezésre kerülő Landliche EB-

re. 

 

 

Szabadidős és gyerekügyességi szakág  

 

A Bajnokság 5 helyszínen, 5 fordulóval zajlott. Minden versenyen 10 versenyszámra lehetett 

nevezni futószáras, díjlovas, ügyességi és ugró számokban. 

Helyszínek: Gyirmót, Győr Baldauf Lovarda, Mosonmagyaróvár, Tényő, Győrzámoly, 

Ravazd 

Van rá igény, mindenhol 100 fölötti indulószám volt. 

 

Jövő évben a szezon kezdete előtt még egyszer átbeszélik a szabályzatot és pontosítják azt. 

 

Országos szinten Vaskó Attila felvállalta, hogy a szabadidős versenyeket megszervezi, 

bírókat stb. 

 

Január 2. hétvégéjén Ravazdon szabadidős verseny lesz megrendezve. 

 

 

3./ 2016.11.18. sz. határozat 

A közgyűlés a military szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 

Takács Attila – Fogathajtó Szakág beszámolója 

 

 

6 akadályhajtó verseny és 6 kombinált akadályhajtó verseny került megrendezésre  

A megyei fogatok számos hazai és nemzetközi versenyre kijutottak:  

 

Szlovák megyei döntő 

„C” kategóriás országos döntő 

„B” kategóriás országos döntő 

„A” kategóriás országos döntő 

Póni kategóriában is indulta fogatok 

Magyar Derbi győztes lett egy fogat  

 

Ismertette Attila a helyezettek eredményeit 

A megyéből 2 fiatal hajtó megfelelt a Talent programnak, a téli felkészülés után kiderül 

jövőre támogatják-e a versenyzéseiket. 

 

 

4./ 2016.11.18. sz. határozat 

A közgyűlés a fogathajtó szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 



Horváth Gábor – Díjugrató Szakág beszámolója 

 

 

A Megyei Bajnokság hivatalos neve a következő lesz: Győr-Moson–Sopron Megyei Némethy 

Tamás Díjugrató Bajnokág  

 

Horváth Gábor elmondta, hogy lecsökkent a megyei versenyek látogatottsága. A más 

megyében lévő, közelebbi versenyhelyszínek elvitték a lovasokat (pl. Bábolna). 

Fontos lenne a jó versenypálya kialakítás 

2016-os rajtengedély vizsgára 47-en jelentkeztek a megyében. 

 

Ismertette a 2016-os évi versenyhelyszíneket: 

 

Győr, Veres Péter Vadvirág Kupa 

Gyirmót 

Győrújbarát 

Dunakiliti 

Győrzámoly, Megyei Döntő 

 

Új versenyhelyszín: Győrújbarát Százszorszép lovarda, itt 100 start volt  

 

Mosonmagyaróváron két verseny is elmaradt idén. 

 

A Megyei Döntőn 96 start volt. 

Ismertette a Bajnokság eredményeit. 

 

Alasztics Alíz és Tóth Ninetta nemzetközi versenyekre is kijutott és jól szerepeltek. 

A Talentum Programban is ők képviselték a megyét. 

Megyei lovasok eredményeinek felsorolása, haza és nemzetközi eredményeinek ismertetése. 

 

 

 

DÍJÁTADÁS  

 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Bajnokság legeredményesebb LOVA díjat GEORGIE’S 

BALU nyerte 324 ponttal. 

Tulajdonosa és lovasa Dombi Barbara. 

 

A Megye legeredményesebb LOVA díjat nyerte: CHARNEVAL  

Tulajdonosa és lovasa Alasztics Alíz. 

 

 

5./ 2016.11.18. sz. határozat 

A közgyűlés a díjugrató szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 



A Díjlovas Szakág vezetője, Komjáthy György nem jelent meg a közgyűlésen, így a 

beszámoló elmarad. 

 

 

 

4. Év Edzője díj átadása 
 

 

A GY-M-S Megyei Lovas Szövetség elnöksége az id. Magasházy János emlékére alapított 

vándordíjat az idei évben Horváth Gábornak, az ÉV Edzőjének  ítélte oda. 

 

 

Az id. Magasházy János Örökös Vándordíjat Alasztics Aliz kapta. 

 

 

 

 

5. Egyebek 
 

 

Bagi Károly megköszöni a jelenlévőknek a jelenlétet. 

Más napirendi pont és megtárgyalandó nem lévén a közgyűlést berekeszti.  

 

 

 

 

 

Győrújbarát, 2016.11.18. 

 

 

 

 

Bagi Károly      Kovács Krisztina 

 

 

 

 

Cser Attila      Fehér János 

 


