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Jegyzőkönyv 
 

 

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

2018.12.12-én Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában (9028, 

Győr, Régi Veszprémi út 1-3.) 

 

 

 

 

1. Elnöki megnyitó 
 

 

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

vezetőjének Kovács Krisztinát, hitelesítőnek Egervári Attilát és Markó Tamást, akiket 

egyhangúlag elfogadtak a megjelentek. 

 

 

Sikeres évet zártunk 2018-ban. A Fogathajtó Szakág és a Díjlovas Szakág egyre jobban 

fejlődik. 

Viszont a díjugrató szakágban nagyon kevés versenyt rendeztünk a Megyében. 

 

 

 

 

2. Pénzügyi beszámoló 
 

 

A Szövetség pénze elfogyott. 

Jelenleg folyamatban van az Országos Lovas Szövetségtől való pénz lehívása 

Előre kalkulálva tagdíjbefizetésből 400.000 Ft fog befolyni 2019-ben. 

 

Vezetői döntés: a Szakágak rendelkezhetnek a saját pénzükkel. 

 

 

Szabadidős versenyrendszerről történő véleménycsere 

Vándordíjat ma átadásra kerülnek. 

 

 

1./ 2018.12.12. sz. határozat 

A közgyűlés a pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 



3. Szakági Beszámolók 
 

 

 

Horváth Gábor – Díjugrató Szakág beszámolója 
 

 

Kevés versenyt rendeztek a megyében. A tervezett versenyekből 2 versenyt valósítottak meg. 

Sok a füves versenypálya a megyében, de a lovasok a homokos és a négy évszakos pályákat 

részesítik előnyben. 

 

Megyei Döntő: Bábolnán került megrendezésre – jobb a pálya minősége, de sok lovas nem 

vállalta a versenyt a plusz költségek miatt  

Több probléma is volt: felnőtt versenyben a startlista nem volt jó, és reklamáció ellenére sem 

változtatták meg. Így szinte jogosulatlan előnyre tettek szert egyes lovasok. 

 

Megyei Döntő Eredmények ismertetése 

 

Országos versenyek: 

Regionális Döntő Kaposváron került megrendezésre 

Eredményei ismertetése 

 

Korosztályos Championátus 

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Bajnokság legeredményesebb Lova kihirdetése 

 

 

Az Év Edzője díjat Komjáthy György kapja. 

 

 

2./ 2018.12.12. sz. határozat 

A közgyűlés a Díjugrató Szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

 Komjáthy György Díjlovas Szakági beszámoló 
 

 

5 versenyt rendeztek meg idén. 

Hidegség helyszín megszűnt a versenyrendezés terén. 

Cserpák Beatrix 3 versenyt is rendezett (Pannon Royal Lovas klub Kft) jó minőségű talajon. 

 

Idei megyei versenyek ismertetése: Máriakálnok / Győr / Győr / Nagycenk / Győr 

Új helyszín egyenlőre nincs 

Máriakálnokon nagy versenyeket rendeztek idén. 

Ismertette a díjlovas eredményeket. 

Championátusban volt érdekeltség. 

Bajnokság eredményeinek kihirdetése és díjak átadása 

 

 



3./ 2018.12.12. sz. határozat 

A közgyűlés a Díjlovas Szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

Szikszai Lajos – Military Szakág beszámolója 
 

 

Ismertette a szakági eredményeket. 

Egyre több amatőr lovas van a szakágban. 

Amatőr csapatbajnokságot nyertek. 

 

Kevés versenyhelyszín van a military szakágban. 

Jövő évi EB-re 3 magyar lovas minősült. 

 

 

 

Gyermekügyességi verseny 

 

4 helyszínen került idén megrendezésre: Móvár / Tényő / Győrzámoly / Ravazd  

Kevesebb induló volt, szigorúak a szabályok. 

 

 

4./ 2018.12.12. sz. határozat 

A közgyűlés a Military Szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 

 

 

Takács Attila – Fogathajtó Szakág beszámolója 
 

63 hajtó van a Megyében. 

13 fogathajtó verseny került megrendezésre. 

Az idei fogatható versenyek eredményeinek ismertetése 

 

 

5./ 2018.12.12. sz. határozat 

A közgyűlés a Fogathajtó Szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
 

 

 

 

Fekete Róbert - Távlovagló Szakág beszámolója 
 

 

Idén 4-en, jövőre 5-en versenyeznek a szakágban. 

Ismertette az év versenyeinek helyszíneit és elért eredményeket: 

Dubai / Kína / Szardínia / Samoline /  

Fekete Patrícia a jövő évi EB-re minősült. 

Solt / Pisa / Huston Park (GB) / Samoline / Buch / Chile / Argentina 

 



5 hazai versenyen minősítő versenyen vettek részt sikeresen. 

Csapatbajnokságon 3. helyezést értek el 

 

 

6./ 2018.12.12. sz. határozat 

A közgyűlés a Távlovagló Szakági beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

4. Egyebek 
 

 

Komjáthy György hsz:  

A díjlovaglásra minden szakágban szükség van 

Más szakágból kell toborozni lovasokat. 

Jövőre szeretné ezt ismét díjakkal honorálni. 

 

 

Egervári Attila hsz: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas Szövetség honlapján idén egyetlen egy bejegyzés van. 

Nem napra kész. Teljesen felesleges pénzkidobásnak tartja a holnap fenntartását. 

 

Bagi Károly hsz: 

Weboldal/Facebook javasolt lehet  

 

 

Cserpák Beatrix hsz: 

Weboldal kell, de alapszabály kell rá 

Szabadidős, gyermekügyességi verseny rendezéséhez a megyétől kell engedélyt kérni, a díjat 

is meg kell határozni 

 

 

Egervári Attila hsz: 

Szabadidős versenyeknél ha a rendezőnek nincs lovas klubja, akkor nagyon nehéz 

szankcionálni 

 

 

Konti László hsz: 

A díjlovagló részeredményeket nem tudják a lovasok, ezt vezessük év közben. 

Bajnoksági kiírási hibákat helyrehozni. 

Megyei versenyeket kell fellendíteni 

Hogyan tegyük vonzóvá a versenyeket? 

 

 

Egervári Attila hsz: 

A lovasokat kell idecsalogatni, vonzóvá kell tenni a versenyeket. 

Pénzt is kellene felajánlani díjként. 

Megyei Döntőt esetleg Móváron rendezzük meg. 

 

Tervezhető budget : 400.000 Ft, ebből 100.000 Ft a díjugratóké. 



Markó Tamás hsz: 

Valahogy növelni kell a befizetendő megyei díjakat. 

 

 

 

Különdíj: 
 

 

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

vándordíjat az idei évben a megyei lovassport érdekében végzett munkájáért a Pannon 

Royal Lovas Klub kapja. 

 

 

 

Ellenőrző Bizottsági Tagot kell választani. 

Sík Sándor lemondott. Vígh Attila is lemond. 

 

Számvizsgáló Bizottságba 2 fő szükséges. 

Titkár: Elnökség választja ki. 

 

Jelölő Bizottsági tag: 

Papp György elvállalta és elfogadta a megbízást  

Egervári Attila elvállalta és elfogadta a megbízást. 

 

 

Takács Attila javasolja, hogy Cserpák Beatrixet az Elnökségi Bizottságba beválasszák. 

Takács Attila indítványozza, hogy legyen Alelnöki Poszt . 

 

 

Az Alapszabály módosítására tett javaslatot Egervári Attila 

Indítványozza, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas Szövetségnek legyen egy új 

tagja, egy Alelnöke. 

 

7./ 2018.12.12. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas 

Szövetségnek legyen egy új tagja, egy Alelnöke. 

 

 

8./ 2018.12.12. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas 

Szövetség Alelnökeként Cserpák Beatrixet megválasztotta. 

 

 

Új Titkárt is fognak választani. Már van jelölt. Cserpák Beatrix és Horváth Gábor fognak vele 

leülni, a feladatkört meghatározni. 

 

 

Takács Attila hsz: 

A szakágaknak a hozzájuk befolyó pénzzel rendelkezhessenek önállóan. 

 



9./ 2018.12.12. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy minden Szakág a saját pénzével önállóan 

rendelkezzen. 

 

10./ 2018.12.12. sz. határozat 

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy a befolyt egyesületi tagdíjak 70%-val a 

Szakágak rendelkeznek, 30%-ban pedig a központi fenntartás költségeit illeti. 

 

 

Bagi Károly megköszöni a jelenlévőknek a jelenlétet. 

Más napirendi pont és megtárgyalandó nem lévén a közgyűlést berekeszti.  

 

 

 

 

 

Győrt, 2018.12.12. 

 

 

 

 

Bagi Károly      Kovács Krisztina 

 

 

 

 

Egervári Attila     Markó Tamás 

 


