
 

 

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 (év/hónap/nap/óra): 2021. november 3. 17:00 Gyirmót 

 

 

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

 

 

4.Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés 

esetében) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak. 

 

Levezető elnök neve: Bagi Károly 

Jegyzőkönyvvezető neve: Horváth Gábor 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők neve: Baldauf Attila és Markó Tamás 

 

 

4. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel 

megállapítja, hogy az ülés/közgyűlés  

a. határozatképes 

b. nem határozatképes 

 

5. Napirend 

Napirendi pontok: 

1. elnöki köszöntő 

2. 2020-as év pénzügyi beszámoló 

3. szakági vezetők éves beszámolója 

4. egyebek – jelölő bizottság felállítása a tisztújító közgyűlésre 

 

A megjelentek a fenti napirendi pontokat elfogadták. 

 

2020-as év pénzügyi beszámolója 

Bagi Károly elnök úr ismerteti a 2020-as év számait. Előző évi maradvány 494.000 Ft, a 

Magyar Lovassport Szövetség támogatása 420.000 Ft, egyéb támogatás 445.000 ft, a 2019-es 

Lovasbál bevétele a támogatói jegyekből 1.395.000 Ft, tagdíjbevétel 340.000 Ft, 

versenyengedélyek 10.000 Ft. Összesen 3.104.000 Ft-ból gazdálkodtunk 2020-ban. 

A kiadási oldal: serlegek/érmek 331.000 Ft, bérleti díj 60.000 Ft, a 2019-es Lovasbál kiadása 

1.212.000 Ft, zene 300.000 Ft, jogdíj közel 200.000 Ft, domain 22.000 Ft, postaköltség 4300 

Ft, tagdíj a Magyar Lovassport Szövetség felé 5000 Ft, központi költség 50.000 Ft. Összes 

kiadás: 2.187.000 Ft 

917.000 Ft-ot vittük át a 2021-es évre.  

 



                                                                                                                      

1/2021.november 3. határozat: a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a pénzügyi 

beszámolót. 

 

Bagi Károly elnök úr felkéri a szakági vezetőket a beszámolójuk megtartására.  

 

Szikszai Lajos – military szakág 

A 2020-as évben nagy változások voltak a megyében – volt verseny, sok starttal. Volt még egy 

verseny tervben, de az időjárás nem volt kedvező és az akadályok sem voltak ideálisak. 

AK kategória – amatőrök és csapatverseny,  A0 kategória – más megyéből is jöttek szép 

számmal. 

Országos eredmények: amatőr csapat ezüst érmes lett az országos bajnokságban. Egyéniben 

bronz érmes lett Szabó Emese, Horváth Gábor tanítványa, Lencsés Gábor hatodik, Lendvai 

Dóra 8. helyezett lett. Ők alkották a csapatot is.  

Előkezdő lovaknál Georgies Togo lett harmadik Kertesy Anikóval. Ilyen még nem volt a 

megyében ebben a kategóriában.  

A 2021-es évben is szerettünk volna rendezni versenyt. Egy volt Győrzámolyon. Elkészült 

még egy akadály park, úgyhogy 2022-re még több versenyt tudunk szervezni. Lesz egy stáb 

Ravazdon, a terv, hogy 6 hetente legyen 1 napos military verseny. Horváth Gábor is tervez 

több versenyt.  

Hosszú idő óta a megye tudott ifjúsági kontinens bajnokságra lovast delegálni, Pataki Anna 

személyében. Kaposváron szerzett minősítést egy nemzetközi versenyen, utána Ausztriában 

még egy felkészítő versenyen vett részt. Lehet, hogy kicsit korai volt EB-re küldeni, de 

tisztességgel helyt állt.  

 

Gyerekügyességi versenyek 

2020-ban volt három helyszínen verseny. (Ravazd, Hédervár, Tomi) Továbbra is van jövője 

ennek a területnek. Kicsit el lett hanyagolva. Év elején össze kellett volna ülni, átbeszélni a 

szervezést. A megyei döntő a Komárom-Esztergom megyeivel volt együtt. Komolyabban kell 

venni ezt a területet, mert a gyerekek ide járnak, ne vigyük el a döntőt másik megyébe. 

Lennének szép számmal jelentkezők. Nem olyan helyszínigényes a szervezés.  

 

2/2021.november 3. határozat: a közgyűlés a beszámolót egyhangúan elfogadta 

 

Horváth Gábor – díjugrató szakág 

A 2020-as és 2021-es évben két helyszínen voltak a versenyek: Mosonmagyaróváron és 

Héderváron. Nehéz úgy bajnokságot csinálni, hogy év közben is legyen verseny és egy 

helyszín egy megyei döntőt is bevállaljon. A mai lovasok nem szeretik a füves pályát, pedig a 

mosonmagyaróvári pálya nagyon extra minőségű. Sok a pozitív visszajelzés.  

2020-ban elmaradt a fedeles a döntő, így az országos versenyek kiestek, nem voltak megyei 

eredmények sem. Tavasszal sem voltak versenyek, az első megyei verseny június 2-án 

Győrzámolyon volt a rajtengedély vizsga. 39 vizsgázó volt, sok megyei lovas vizsgázott. Jó 

hogy sok a gyerek, de a rajtengedély vizsga színvonala inkább lefelé mozog, nem felfelé. A 

követelmény nem nőtt a létszámmal egyenes arányban. Július 25-én Héderváron 108 starttal 

volt verseny. Rendezői oldalról ez inkább alacsony szám. Augusztusban Mosonmagyaróváron 

117 start volt. Szerencsés időpont választás volt. Októberben volt a döntő 

Mosonmagyaróváron 89 starttal. Egy ilyen megyének kevés ez a létszám. Fontos, hogy ez a 

két helyszín megmaradjon.  

Az év legeredményesebb lova a Concordia HB, a megyei bajnokság legeredményesebb lova a 

Szikszo nevű ló. Az egyéni és csapat eredmények a honlapon fent vannak.  

Országos eredmények közül kiemelkedik, hogy fiatal bajnok lett Alasztics Aliz csapatban és 



                                                                                                                      

egyéniben. Így már minden kategóriában nyert országos bajnoki címet, kivéve felnőttet.  

2021-ben három verseny volt, a startok száma nagyjából a 2020-as évvel egyezett meg. 

(háromszáz körül összesen) Héderváron volt több start, ami nagyon jó. A Hédervári Lovas 

Klub nagyon támogatott, ez vonzza a lovasokat.  

2021-ben a megyei döntőt Bábolnán kellett rendezni az időpontok miatt. 

REV volt áprilisban Ravazdon, októberben Győrzámolyon. Változott a rendszer a 

járványhelyzet miatt. Online elméleti vizsga, valószínűleg megmarad, így csak a gyakorlat 

marad, szervezési szempontból jobb. Gyerekeknek könnyebb így, de nem biztos, hogy a sport 

érdekeit szolgálja.  

A tervezett bálon minden bajnoknak szeretnénk díjakat átadni minden szakágban.  

 

3/2021.november 3. határozat: a közgyűlés a díjugrató szakági beszámolót egyhangúlag 

elfogadja.  

 

 

Takács Attila – fogathajtás 

2020-as évből sok jó hír nincs. Edzőtábor volt Dobrovics József vezetésével. 12 fogattal 

tudtak foglalkozni. Jó hangulatú edzőtábor volt, de van 50 igazolt fogat van a megyében, de 

csak 20 jelent meg.  

Bajonkság nem volt, mert nem volt minősülés. Az országos döntőkre sem tudtak elmenni a 

nagy kettesfogatokból. A póni kettesfogatokból 12 fogat jött össze az országos döntőre. 

Endrődi Erik nyerte a póni fogathajtó országos döntőt.  

2021-ben meg tudtunk rendezni 7 versenyt, egy rajtengedély vizsgát. Nagyobb volt az 

érdeklődés. Bakonyaljai rendezvények – minősíthetetlen lovak, lovasok, fogatok, 

felszerelések vannak.  

Egyes, kettes és pónifogatok minősültek a 7 versenyen. Az országos döntőre póni fogatból 6-

ot tudtunk küldeni. Unger András második, Horváth Gergő a negyedik, a megye csapata 

megnyerte az országos bajnokságot. Zsani a negyedik lett.  

Megrendezésre került az országos A kategóriás döntő és Magyar Derby, ahol Németh 

Krisztián 5. helyen tudott végezni.  

A fogathajtó szakágnál már megtörtént az előkészület a jelölő bizottság felállítására. Hima 

László és Huszár Dávid a jelölőbizottsági tagok.  

Pénzügyek: 2019-es évről áthoztunk 163.000 Ft-ot. 2020-as évben 140.000 Ft tagdíjat 

szedtünk be, ebből a 30%-a levonásával maradt 100.000 Ft. A Magyar Lovassport Szövetség 

200.000 Ft. Előző évi maradvánnyal 363.000 Ft. Kiadások: mórichidai verseny 60.000 Ft, 

koszorú 10.000 Ft, serlegek 12.000 Ft. Összesen 72.000 Ft. 281.000 Ft-al zártuk a 2020-as 

évet.  

2021: tagdíjakból 140.000 Ft, ebből lejön a 30 %, ami 100.000 Ft. Az összes pénz így 381.000 

Ft. Ebből kiadásra került a póni országos döntőre a nevezési díjak: 70.000 Ft, a mórichidai 

verseny 100.000 Ft. Összesen 170.000 Ft. Így jelenleg 211.000 Ft-al rendelkezik a fogathajtó 

szakág.  

 

4/2021.november 3. határozat: a közgyűlés a díjugrató szakági beszámolót egyhangúlag 

elfogadja.  

 

Jelölő bizottság felállítása 

 

Két fő van a fogathajtásból. A díjlovaglásra, a military-ra és a díjugratásra kellene még 2 

ember. Igazából három ember kell összesen.  

Szikszai Lajos: jogszabály szerint a covid miatt a vezetőségi tisztségek meghosszabbodtak 



                                                                                                                      

egy évvel. 

Takács Attila: az év végén nem volt megyei közgyűlés, ők akkorra a fogatosat megtartották. 

Így ők már választottak jelölőbiztottsági tagot. Az furcsa lenne, hogy egy fogatos delegáljon 

az ugró vagy a military szakágba embert.  

Horváth Gábor: aki tagjai a megyei egyesületnek, és vállalja, az lehet jelölőbizottsági tag. 

Felkerül a neve a honlapra, a jegyzőkönyvbe. Vagy ő keresi meg az embereket, hogy vállaljon 

tisztséget, vagy őt keresik meg, hogy ajánlanak valakit neki. Ő úgy jön ide a következő 

közgyűlésre, hogy milyen tisztségekre kiket ajánlottak neki.  

Baldauf Attila: célszerű lenne annyi embert választani, ahány tisztség van. De több az tisztség, 

mint ahány jelölőbizottsági tag kell. Célszerű lenne több szakágból felállítani a 

jelölőbizottságot.  

Horváth Gábor: jó lenne, ha lenne most itt díjlovas. Mert akkor a fogatból jönne két ember, 

lenne egy díjlovas meg egy ugrós. Nem baj, ha többen vannak. Horváth Gábor ajánlja Imre 

Balázst jelölőbizottsági tagnak. Szikszai Lajos ajánlja Markó Tamást.  

 

5/2021.november 3. határozat: a közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a jelölőbizottság 

tagjai: Imre Balázs, Markó Tamás, Hima László és Huszár Dávid 

 

A következő közgyűlés időpontja tervezetten 2022. február 16. Kisebb tanácskozás után a 

döntés 2022. február 14. hétfőn 17.00-kor lesz a következő közgyűlés. 

 

Bagi Károly elnök megköszöni a figyelmet és bezárja a közgyűlést.  

 

 

 

Kelt: Gyirmót, 2021. november 3.  

 

Aláírások: 

 

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

levezető elnök                  

 

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

jegyzőkönyvvezető                  

 

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

jegyzőkönyv hitelesítő tag   

 

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

jegyzőkönyv hitelesítő tag   

 

 

 


