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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, helyszíne(év/hónap/nap/óra): 2019.11.18. 17.00 – Gyirmót (BL 

Armentum LSE) 

 

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

 

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvet hitelesítőt 

választanak. 

 

Levezető elnök neve: Bagi Károly 

Jegyzőkönyvvezető neve: Kovács Viktória 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Imre Balázs és Molnár Mercédesz 

 

5. Napirendi pontok: 

1./ elnöki köszöntő 

    Bagi Károly elnök köszönti a résztvevőket. A közgyűlés 1 jegyzőkönyvvezetőt és 2 fő 

hitelesítőt választ. Elnök Úr a jegyzőkönyv vezetésére Kovács Viktóriát, jegyzőkönyv 

hitelesítőknek Imre Balázst és Molnár Mercédeszt javasolja. A résztvevők a jelölteket 

egyhangúan elfogadják. 

 

2./ 2019. évi pénzügyi beszámoló 

     Bagi Károly elnök úr ismerteti a 2019-es év pénzügyi alakulását. Előző évi maradvány 

273.540 Ft. Idei tagdíjakból befolyt összeg 410.000 Ft, vagyis 41 egyesület fizetett tagdíjat. 
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5000 Ft folyt be versenyengedélyből, 342.222 Ft pedig a Magyar Lovas Szövetség szakági 

támogatása. Az összes bevétel így 2019-ben 1.030.762 Ft. Ebből lehet gazdálkodni a jövőben.  

A 2019-es év kiadásai: 19.050 Ft tárhelyszolgáltatás, 10.000 Ft koszorúköltség, országos 

tagdíj 6750 Ft, bérleti díj 60.000 Ft, nevezési díjak 125.000 Ft, serleg, érem 338.891 Ft, 

megyei tagdíj 5000 Ft, központi költség 30.000 Ft. Ez összesen 594.691 Ft. A 2019-es év 

egyenlege 436.071 Ft 

Takács Attila és Cserpák Beatrix hozzászólása: mind a bevételi, mind a kiadási oldalon vannak 

kérdések. Ezeket a könyveléssel tisztázni kell.  

 

1./2019.11.18. számú határozat: A megjelentek egyhangúlag elfogadják a pénzügyi 

beszámolót. De a kérdéses pontokat az évadnyitó közgyűlésig tisztázni kell.  

 

3./ szakági beszámolók 

Bagi Károly elnök úr felkéri Komjáthy Györgyöt, a Díjlovas Szakág referensét az éves 

beszámoló megtartására.  

Komjáthy György: A 2019-es és pozitív díjlovas szempontból. 6 megyei versenyen 154 start 

és minden verseny meg lett tartva. Májusban volt egy kétnapos verseny Máriakálnokon, ami 

két bajnoki fordulónak számított. Júniusban volt egy verseny Győrben, júliusban 

Győrújbaráton, augusztusban ismét Győrben, szeptemberben Nagycenken és az utolsó 

októberben Győrben. Külön köszönet illeti Cserpák Beatrixot, hiszen a fordulók felét náluk 

rendezték.  

Májusban Máriakálnokon megrendezésre került egy nemzetközi CDIO és világkupa verseny, 

valamin vezetőszáras gyerekverseny is.  

Ezt követően megtörtént a megyei fordulók eredményeinek ismertetése. A 

legeredményesebb ló Just Minute, a legeredményesebb egyesület az Ács József LSE lett. 

 

Pár szóban említésre kerültek az országos eredmények is. A felnőtt magyar bajnok Ács 

Róbert, SZ kategóriás bajnokságban a 2. helyezett Zengő Réka, fiatal lovas kategóriában 2. 

hely Mag Dorka Panka, póni kategóriában aranyérmes Hoffer Hanna lett. 

 

Komjáthy György ismerteti a fiatal lovak és a championátus eredményeit is. 
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Az országos egyesületi rangsorban az Ács József LSE a legeredményesebb egyesület, a megye 

pedig a második legjobb az országban. 

Korábban az volt a terv, hogy a díjlovas sport segítse a megye többi szakágát, mert az 

idomítás az alapja az összes többi szakágnak. Szerette volna, ha a lovasok, edzők átjárnak a 

versenyekre. Sok a neves díjlovas edző a megyében, akiket ki lehetne jobban használni az 

ugrólovasoknak. Horváth Gábor két edzőtábort is tartott díjlovas edző vezetésével. Komjáthy 

György javasolja másoknak is. Díjlovas edzőtábor volt Győrújbaráton, Máriakálnokon és 

Győrben is. Komjáthy György megköszöni a figyelmet. Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

2./2019.11.18. határozat: A megjelentek a Díjlovas Szakági beszámolót egyhangúlag 

elfogadják.  

 

Bagi Károly elnök úr felkéri Takács Attilát a Fogathajtó Szakág éves beszámolójának 

megtartására. 

Takács Attila: 64 regisztrált fogathajtó van a megyében, 14 egyesület, összesen 9 db versenyt 

rendeztek a megyében. (5 akadályhajtás, ebből bajnokság, 2 kombinált, de nem lett belőle 

bajnokság, 1 szinkron, 1 háromszámos verseny) Megtörténik az eredmények ismertetése. 

 

Két hajtó kvalifikálta magát a póni fogathajtó VB-re. Saru Zsolt, póni kettes fogattal és ifj. 

Karsai Sándor póni egyes fogattal. Mindketten 33. helyet szereztek.  

 

Takács Attila ismerteti a megyei eredményeket az országos versenyeken.  Három fogat az 

országos döntőre kvalifikálta magát C kategóriában. Sajnos a verseny mind szervezői mind 

versenyzői oldalon rosszul alakult. Király Imrét kihúzták a versenyzők közül, mert nem tudott 

bemenni a pályára – mentő rossz helyen parkolt. Így 52. helyezett lett. Nyerges Ferencet 

szintén kihúzták, mert előtte egy ló elpusztult, és ő sem tudott bemenni a pályára. Hima 

László a 35. helyet szerezte meg. A csapat összesítésben a 16. helyen zárt. 

 

Izsákon az országos döntőn egyes fogattal 3. helyet szerzett egy megyei hajtó. 

Takács Attila ismerteti a 2019-es év pénzügyeit is a Fogathajtó Szakágban. A Magyar Lovas 

Szövetség támogatása 240.000 Ft, az egyesületek utáni tagdíjbefizetések 140.000 Ft, ebből 

30% kerül levonásra, így marad 100.000 Ft. Vagyis az év kezdetén 340.000 Ft-al indítottak. 
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Kiadási oldalon az alábbi tételek merülnek fel: háromnapos verseny Mórichidán 60.000 Ft, 

nevezési díjak 75.000 Ft, serlegek, érmek 42.000 Ft. Az összes kiadás 177.000 Ft. Az év végén 

az egyenleg 163.000 Ft.  

Takács Attila megköszöni a figyelmet. Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

3./2019.11.18. határozat: A megjelentek a Fogathajtó Szakági beszámolót egyhangúlag 

elfogadják.  

 

Bagi Károly elnök úr felkéri Fekete Róbertet a Távlovas Szakág éves beszámolójának 

megtartására.  

 

Fekete Róbert: A távlovas szakág a legkisebb szakág, de nagyon lelkesek. Megyei versenyt 

sajnos nem tudnak rendezni, de a megyei távlovasok az eddigi legsikeresebb évet zárták 

nemzetközi versenyeken. Jártak Portugáliában, Olaszországban, Argentínában, az Egyesült 

Arab Emirátusokokban, és több versenyen Samorinban.  

Összesen 26 nemzeti és nemzetközi startjuk volt, ami 2160 befejezett km-t jelen. 16 olyan ló 

volt munkában, amit más nemzetek képviselői lovagoltak. Ez még plusz 1960 km-t jelent. 

5 db befejezett 160 km-es versenyen indultak, ebből hármat megnyertek, kettőn pedig 

benne voltak a top 10-ben. 

Itteni lóval egy emirátusi és egy iraki lovas is 120 km-es versenyt nyert Samorinban.  

A legeredményesebb távlovas a megyében Dr. Fekete Patrícia, aki a 2019-es évben elit 

lovassá vált. Ez azt jelenti, hogy 10 befejezett 160 km-es versenye van. (a 10-ből idén hármat 

csinált) Az országban eddig két lovas van, akinek ez sikerült. 

A távlovaglás nem népszerű szakág itthon, de világviszonylatban a második legnépszerűbb. A 

világranglistán 5400 nemzetközi lovasból 9. a Patrícia. A 5000 lovat listázó világranglistán 

három megyei ló is a top 15-ben van. Van olyan lovuk is, ami háromszor egymás után nyerte 

a 160 km-t Samorinban. 

2019-ben az országos bajnokságra is jutott idő: junior kategóriában 5. helyet, felnőtt 

kategóriában 7. helyet szereztek. 

A szakág tavaly óta tart csapatbajokságot, idén a megye is nevezett Nyugat-Dunántúl néven, 

harmadikat lettek.  

Idén létrejött végre saját ranch, EnduRanch, amit két hete üzemeltetnek. Szeretettel várnak 
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mindenkit. Fekete Róbert köszöni a figyelmet. Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

4./2019.11.18. számú határozat: A megjelentek a Távlovas Szakági beszámolót 

egyhangúlag elfogadják.   

 

Bagi Károly elnök úr felkéri Szikszai Lajost a Military Szakág és a Szabadidős Szakág éves 

beszámolójának megtartására.  

Szikszai Lajos: Militaryban nincs sok újdonság. Főleg amatőr lovasok vannak. Egy lovas vett 

részt nemzetközi versenyen: Horváth Barbara a lengyelországi EB-n. Sajnos nem úgy sikerült, 

ahogy tervezték. Magyar bajnokságban is ő képviselte a megyét, de sajnos ez sem a 

tervezettek szerint sikerült. 

Lendvai Dóra amatőr kategóriában 2. helyezett, 1 pont híján aranyérmes lett. Berki Flóra 7. 

helyezett. 

Horváth Gábor két lovasa is kipróbálta a military szakágat, újra fogják próbálják jövőre.  

A megyei csapat 5. helyen végzett a 8 csapatból.  

A jövőre vonatkozóan bíztatóak a kilátások. Eddig nem volt a megyében pálya, ezért nem 

lehetett bajnokságot rendezni. Idén egy pályázat révén lesz lehetőség pályaépítésre. 

Győrzámolyon AK, A0, A versenyeket, Ravazdon AK, A0 versenyt majd rendezni. Ezekre már 

lehet kiírni bajnokságot ifjúsági és amatőr kategóriákban. Az AK nagyon népszerű kategória, 

egyre többen érdeklődnek. Remélhetőleg a megyében is nő majd a military lovasok 

létszáma.  

 

5./2019.11.19. számú határozat: A megjelentek a Military Szakági beszámolót egyhangúlag 

elfogadták.  

 

Szikszai Lajos rátért a Szabadidős Szakág éves beszámolójára.  

Újdonság a Szabadidős Szakág, az elején bonyolódtak a versenyrendezések, de az év végére 

egész jól sikerült. Szükség van ezekre a versenyekre, mert a gyerekek, szülők jól érzik 

magukat. Sok számban tudnak indulni a gyerekek. Sok kategória van, sőt van lehetőség 

„egyéb” kategória indítására is, amibe bármi belefér. Komolyan kell venni ezeket, mert a 

gyerekek az utánpótlás, ami szükséges a jövőben a fennmaradáshoz. A 

rendezvényszervezőkkel össze kell ülni a pontos szabályok letisztázása miatt még a tavaszi 
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közgyűlés előtt. Csilló Rita javasolta, hogy alakítható az országos szabályzat.  

Baldauf Attila hozzászólása: saját szabályrendszert lehet hozzátenni  

Szikszai Lajos -  championátus rendszer volt idén, ez maradhat jövőre is.  

Pozitív kezdeményezésként említi a májusi máriakálnoki vezetőszáras gyerekversenyt. Sok 

gyerek vett részt, jó hangulatú volt. Szikszai Lajos megköszöni a figyelmet. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs.  

 

6./2019.11.18. számú határozat: A megjelentek a Szabadidős Szakági beszámolót 

egyhangúlag elfogadják.  

 

Bagi Károly elnök úr felkéri Horváth Gábort a Díjugrató Szakág éves beszámolójának 

megtartására.  

A korábbi években a díjugrató versenyek száma megcsappant. Idén végre 6 verseny volt, 8 

versenynappal. Évek óta nem volt ennyi. 73 start volt a legkevesebb egy napra, 360 start a 

kétnaposon. A ravazdi rajtengedély vizsgán tavasszal 49 vizsgázó volt. Úgy tűnik bejött a 

tavaszi REV. Így folytatódna jövőre is vagy Ravazdon vagy Győrzámolyon.  

Az idei első verseny a Vadvirág Kupa volt áprilisban 119 startal. Majd Gyirmót májusban 

került megrendezésre a következő 119 starttal – ez az induló létszám már nulla közeli 

állapotot jelent a rendezőnek anyagilag 

A következő verseny a győrújbaráti kétnapos verseny volt, 360 startal. Június végén volt 

Mosonmagyaróváron egy forduló. Itt sajnos kevés start volt. A füves pályát nehezen kezelik a 

lovasok. Az utolsó forduló Héderváron volt, 112 starttal. A hédervári lovarda egy új 

versenyszervező. Elégedettek volt a résztvevők, örülne, ha jövőre is lenne itt verseny. 

A megyei döntő idén először kétnapos versenynek lett kiírva. Szombaton lovagolni kellett, 

hogy vasárnap mehessen a döntőn a lovas. 336 start volt a két nap alatt.  

Ha maradna fixen az 5-6 verseny évente, akkor át lehetne térni a championátusra. A tavaszi 

közgyűlésen erről egyeztetni kell majd a rendezvényszervezőkkel. 

 

Ezt követően Horváth Gábor ismerteti a megyei eredményeket.  

A megye kezdő lovas bajnoka Saru Boróka lett Casablanca-val, a megye kezdő lova Gémesi 

Gergely Vilivel, a megye amatőr lovas bajnoka Dombi Barbara Georgie’s Balu-val, a megye 

ifjúsági bajnoka Boda Szinta Isztriával, a megye felnőtt bajnoka Nevelits Laura Opus1.-el lett. 
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A megyei csapatbajnokságban a Szikszai Lovas Iskola 1. csapat végzett az első helyen. (Saru 

Boróka, Balla Nikolett, Pataki Anna Klára, Farkas Vivien) 

 

Horváth Gábor ismerteti a megyei lovasok eredményeit az országos versenyeken. Alasztics 

Aliz ifjúsági bajnok lett. 

Tenyészversenyen a 6 éves lovak kategóriájában Big Ben lett a bajnok, lovasa Cser Attila, 

tulajdonosa Fehér János. 

A kororsztályos EB ifjúsági csapatának tagjai a megyéből Alasztics Aliz és Budai Liza voltak. A 

döntőbe sajnos nem jutottak. 

 

A Műhelyprogram keretein belül több ugró edzőtábor is megvalósult. Ravazdon Stróbl 

orottyával, Dénesmajorban Németh Istvánnal, Győrben, Baldauf Attiláéknál Némethy 

Imrével és Győrzámolyon Kovács Henrivel. Érdemes figyelni a pályázati kiírásokat, mert meg 

fog még nyílni a Műhelyprogram. Örülne, ha megmaradna a versenyrendezői kedv. Nőhetne 

a minősége a bajnokságnak is. Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

7./2019.11.18. számú határozat: A megjelentek a Díjugrató Szakági beszámolót 

egyhangúlag elfogadják.  

 

4./ egyebek  

Bagi Károly elnök úr és Horváth Gábor részletezik a 2020-as lovas bált. A bál célja a megyei 

lovasszövetség költségvetésének javítása. Támogatókat szeretnénk szerezni, plusz aki eljön 

és jegyet vásárol, a jelenlétével is támogatja a szöveteséget. A belépő ára 15.000 Ft, ebben 

benne van az étel, italfogyasztás. ETO Park Hotel a helyszín, nívós helyszín, jó zenekar, 

élőzene. Rangosabb bál szervezése a cél hagyományteremtő szándékkal.  

Díjátadó gálával fog kezdődni, ami itt korábban itt volt az évzárón. A díjak színvonala is 

emelkedne, ha egy bálon kerülnek átadásra. A díjazottak nem kapnak tisztelet jegyet. ha 

szeretnének maradni a vacsorán jegyet kell venniük, ahogy az országos szövetségnél is zajlik. 

Jegyet lehet venni akár most. 

Cserpák Beatrix elmondja a támogatói jegy lényegét. A pénz visszafordítódik a megyei 

lovassportra. Remélhetőleg hagyomány lesz a bál. Egyrészt életben kell tartani a szövetséget 

plusz a társaságot közelebb kell hozni egymáshoz. Országos szinten divat, sok megyei bál van 
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és országos bált is szerveznek. Reméli, hogy sikeres lesz és következő évben is meg tudjuk 

szervezni.  

Komjáthy György hozzászólása: Nagy István Agrárminiszter fogja megnyitni a bált.  

Baldauf Attila hozzászólása: aki díjat kap, az jöjjön a bálra is. Ezt kell kommunikálni feléjük. 

Cserpák Beatrix hozzászólása: Felajánlásokat, tombolatárgyakat szeretettel várunk.  

Egyéb kérdés, hozzászólás nincs.  

 

8./2019.11.18. számú határozat: A megjelentek az Egyebek napirendi pontot egyhangúlag 

elfogadják.  

 

6. Levezető elnök megköszöni a részvételt és a közgyűlést bezárja. 

 

 

Kelt: Győr, 2019.11.18. 

 

Aláírások: 

 

…............................................ 

Bagi Károly 

levezető elnök                  

 

…............................................ 

Kovács Viktória 

jegyzőkönyvvezető                  

 

…............................................ 

Molnár Mercédesz 

jegyzőkönyv hitelesítő tag  

 

…............................................ 

Imre Balázs 

jegyzőkönyv hitelesítő tag  


