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Időpont: 2017. február 24. 1500 óra 
  
Helye: Békéscsaba, Őszi utca 7. (CSABATÁJ Zrt. ebédlője) 
  
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (melléklet) 
 
 

A 2017. február 13-án kelt meghívó alapján a mai napon került megtartásra a megyei 

közgyűlés. 

A jelenléti ív alapján megállapításra került, hogy a közgyűlés 15 órakor nem 

határozatképes, ezért a megismételt közgyűlést Bíró Zsolt, a levezető elnök 15.30 

órára összehívta, az MLSZ Alapszabályának értelmében a megismételt közgyűlésen 

a tagok 5 %-nak jelenléte szükséges. Az új időpontban 15 fő volt jelen a 32 egyesület 

képviseletében. (jelenléti ív mellékelve)  

 

A közgyűlést Bíró Zsolt elnökségi tag nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket. 

Külön Marik Lászlónét, a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi 

Egyesülete elnökét, Fábián Katalint, a Fogathajtó Bajnokság támogatóját. 

 

Bevezetőben a levezető elnök megemlékezett az elmúlt időszakban elhunyt 

lovasokról – Virág Imre, dr. Magosi Zoltán – emlékük előtt egyperces néma 

felállással adóztak a jelenlévők. 

 

A jegyzőkönyv vezetésére Susánszky Pál elnökségi tagot, a jegyzőkönyv 

hitelesítőinek Dér Tibort és Huszár Róbertet javasolta. Egyhangú szavazással 

megválasztották a javasolt személyeket. 

A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolta elfogadásra: 

1) Beszámoló a 2016-os évről 
           előadó: Szabó Zsuzsa, elnök 

2) Pénzügyi beszámoló a 2016-os évről, 2017. évi pénzügyi terv 
           előadó: Szabó Zsuzsa, elnök 

3) 2017. évi versenynaptár  
előadó: Bíró Zsolt elnökségi tag 

4) Díjátadások 
5) Bejelentések, egyebek 

           előadó: Szabó Zsuzsa, elnök 
 

A napirendeket egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. 
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1. napirendnek megfelelően a 2016-os év beszámolója került ismertetésre, melyet 

Szabó Zsuzsa elnök tartott a megjelenteknek (mellékelve). Az elnök szóbeli 

kiegészítésként elmondta: 

- Az eredmények mellett díjak is kerültek a megyébe: Pap István Tibor Magyar 

Lovassportért Emlékérem, Dr. Szollár István ,,Újhelyi Imre Díj”, Davidovics László 

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült. A Békés Megyei Hírlap 

ÉV EMBERE szavazáson Makoviczki Ákos első, Pap István Tibor második lett. 2016. 

januárban Kulik Farm Tenyésztői díjat, Kolozsi László idomár díjat kapott. A 83. 

Kétévesek Nagydíjában Walking John első lett, a ló mezőhegyesi tenyésztésű. 

- Békés megye előkelő helyet foglal el a szakági térképeken, a díjugratásban az 

eredményesség alapján a 10. helyen zárt, fogathajtásban és díjlovaglásban a 

versenyrendezés alapján a 3. ill. a 7. helyet foglalja el.  

- Szervezeti életben változás volt, hogy 2 egyesület megszűnt, és egy felvételére 

került sor. Kedvező, hogy az egyesületek körül népes tagság tevékenykedik, mintegy 

850-900 fő. 13-14 helyen lovastábor vagy szakkör formájában is foglalkoznak az 

utánpótlással. 2016-ban a megye 17 településén volt jelen a lovassport. 

- Kedvező a Gyomaendrődi Szakiskolával való kapcsolat, ez alapján Kotroczó Róbert 

részt vett a veronai Fierecavalli kiállításon. 

- Szépen alakulnak a képzések, továbbképzések neves edzőkkel, de több helyen 

igazi szakmai műhelyek alakultak.  

- A bajnokságok rendben lezajlottak, a bajnokokat a döntőn köszöntöttük. 

- Hivatalos személyek tekintetében a fogathajtásban 17 bíró, 9 pályaépítő, 2 edző és 

6 versenyiroda működik. A díjugratásban 9 bíró, 2 pályaépítő, 15 edző és 1 

versenyiroda. A díjlovaglásban 2 edzőnk van. 

- Köszönetet mondott a versenyrendezőknek, akik nagy áldozatvállalással szervezik 

a versenyeket.   

- Magyar Lovas Szövetség felé írásban elküldésre került az éves beszámoló a 

megadott határidőig (2016. december 10.).  

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a közgyűlés egyhangúan elfogadta a 

beszámolót. 

 

2. napirendnek megfelelően a pénzügyi beszámolót (mellékelve) ismertette az elnök:  

A pü-i beszámoló írásban kiküldésre került. A díjugrató szakág támogatása nagyban 

segítette a bajnokság lebonyolítását. Az FM támogatása a bajnoki fordulót rendező 

díjugrató és az A, B kategóriás fogathajtó versenyeket rendezők számára szintén 

segítség. A 2017-es pénzügyi tervben támogatást nem lehetett beépíteni, de az 

elnökség igényelni fogja a támogatást.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

A pénzügyi beszámolót és a 2017-es tervet a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 



Békés Megyei Lovas Szövetség 
 

,,A ló jelkép, lelki ékszer!”   3 

 

 

3. napirendnek megfelelően a levezető elnök ismertette a versenynaptár tervezet 

időrendi és szakági bontásban. A 2017-es versenynaptárt szakáganként a márciusi 

fórumokon véglegesítik. 

 

4. napirendnek megfelelően díjátadásokra került sor. Az elnökség tagjai gratuláltak a 

díjazottaknak:  

A megyei bajnokság legeredményesebb egyesületei oklevél: 

Kentaur LE, Orosházi LE, Magyar Imre Díjlovagló Egyesület, Nimród LE. 

Tárgyjutalom és oklevél a végzett munkáért: 

Csontos Dominika, Urkom Szilvia, Szekeres Zsolt, Marottyi Csaba 

Oklevél a végzett munkáért: 

Kovács Béla, Németh Béla, Tuska Pál 

Oklevél az egyesületi munkáért: 

Lovas és Fogathajtó Egyesület Sarkad, Sióréti Lovascentrum, Tündér Lovarda 

 

5. napirendi pont a bejelentések: 

5.1 Az MLSZ közgyűlése alapszabály módosítást fogadott el, többek között a megyei 

szövetségekre vonatkozóan. Ez alapján az elnök szavazást javasolt, hogy a megyei 

szövetség 2017-ben egységesen a megyében működő egyesületeket képviselje, 

mint eddig. Lehetőség van ugyanakkor szakágankénti szövetség létrehozására 

egyesületi formában.  

Kérdés, vélemény: 

Urkom Szilvia: mi a célja az MLSZ-nek a változással? 

Susánszky Pál: az MLSZ irányítás egyre távolabb kerül tőlünk, sok esetben 

kedvezőtlen döntéseket hoznak. 

Szabó Zsuzsa válasza: a megyék nem egységesek, megszűntek a megyei irányító 

szervek, a lovasok ott maradtak ,,védőernyő” nélkül. A mi megyénk helyzete 

különleges, hiszen a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 

minden támogatást és segítséget megad a munkához. Köszönet érte! A megyei 

lovasszövetség az egyesület keretében működik, minden feltételnek megfelel. 

A jelenlévők egyhangúan megszavazták, hogy a megyei lovassport irányítását, 

képviseletét a Békés Megyei Lovas Szövetség lássa el. 

5.2 A tagdíjfizetés határideje: április 1., változatlanul 5 000 Ft/év. 

5.3 A versenybejelentési díj SZLV fogat esetében 10 000 Ft/verseny, 

gyerekügyességi esetében 3 000 Ft/verseny, a díjat 2 héttel a verseny előtt kell 

befizetni. 

5.4 Szakági fórumok: 

GYEREKÜGYESSÉGI FÓRUM: 2017.03.06., hétfő 17 óra, Nimród Lovastanya, 

DÍJLOVAS FÓRUM: 2017.03.09., csütörtök 15 óra, Pegazus Lovasiskola, vendégünk 

Kertész Viktor, a Díjlovas Szakág elnöke, 
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DÍJUGRATÓ FÓRUM: 2017.03.10., péntek 15 óra, Dér Tanya, 

FOGATHAJTÓ FÓRUM: 2017. március 25., szombat 9 óra, Újkígyós Műv. Ház, 

egyben továbbképzés is, előadó: Fülöp István, III. szintű edző, Mitykó Zsuzsi, 

versenybíró. 

5.5 REV április 2., Mhegyes, minden szakágban. Felkészítő tábor márc. 31-ápr. 1. 

5.6 Mentő biztosításáról minden rendező időben gondoskodjon! Az Alföld Ambulance 

részére a versenynaptárt megküldjük. 

5.7 A Civil Törvény változására minden egyesület figyeljen oda! 

5.8 Az információ források továbbra is a bekeslo.hu, a Lovasok és a Klubvezetők FB 

csoport. 

 

Egyebek: 

Urkom Szilvia bejelentette, hogy a Békési Szabadidős Lovasklub 2018-ban a 

bejegyzés 20. évfordulóját ünnepli, ennek szellemében szeretné a gyerekügyességi 

verseny döntőjét megrendezni 2018-ban. 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, a levezető elnök bezárta a közgyűlést 

 

 

-kmf- 

  

 

Jegyzőkönyvet összeállította: 

Susánszky Pál 

 

 

 

Hitelesítők: 

 

 

 

Dér Tibor      Huszár Róbert 

 

 

 

 


