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1. A közgyűlésen a szövetség 24 tagja közül 8 képviseltette magát, így a közgyűlés a 
meghirdetett időpontban nem volt határozatképes. A második időpontra meghirdetett 
közgyűlésen az 5 % jelenléte adott volt. 
Janesz János elnök - az elnökség nevében - köszöntötte a megjelenteket, Marik 
Lászlónét, a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének 
örökös, tiszteletbeli elnökét, Fábián Katalint, a megyei fogathajtás fő támogatóját, 
Szabó Zsuzsát, sportszervezőt.  
 
Az elnök javaslatára 1 perc néma tiszteletadással adóztak a jelenlévők az elhunyt 
lovasbarátok emlékének, akik a legutóbbi közgyűlés óta haltak meg:  
2020. 
- Kovács János (Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. igazgatója) 
- Szalai János – mezőhegyesi lovas vezető, lovasoktató, 2000-2003. között a megyei 
szövetség elnöke 
- Báró Farkas Csaba – négyesfogathajtó, lótulajdonos, korábbi versenyrendező 
 
2021. 
- Bozó Pál – újkígyósi születésű szíjgyártó mester 
- Simon Mihály – az eleki szakmunkásképző korábbi igazgatója, a megyei szövetség 
oktatási-kulturális bizottságának tagja 2000-2003-ig, a lovassport mecénása 
 
2022. 
- Varjú Károly – orosházi négyesfogathajtó, versenybíró 
- Vígh László – nagyszénási fogathajtó 
- Stefkovics Mátyás – békéscsabai díjugrató 
- Fábián Sándor – gyulai egyesfogathajtó magyar bajnok 
    és segédhajtója, felesége követte őt 2023. januárban 
 
Az elnök megállapította, hogy a második időpontban a közgyűlés határozatképes és  
javaslatot tett a közgyűlésnek: 
- Jkv. vezető személyére: Szabó Zsuzsa 
- Jkv. hitelesítő személyekre: Ardelean János, Fábián Katalin 
A Közgyűlés egyhangúan megszavazta: 
Jegyzőkönyv vezetőnek Szabó Zsuzsát. 
Hitelesítőknek Ardelean Jánost, Fábián Katalint. 
 
2. Janesz János ismertette a jelenlévőkkel a közgyűlés napirendi pontjait. 
1. Beszámoló a 2022-es évről 
    előadó: Janesz János, elnök, elnökségi tagok szakáganként 



2. Pénzügyi beszámoló a 2022-es évről, 2023-as költségvetés 
    előadó: Janesz János, elnök 
3. Díjak átadása 
    előadó: Janesz János elnök, elnökségi tagok 
4. Bejelentések, egyebek 
 
Más javaslat nem érkezett napirendi pontokra vonatkozóan, a közgyűlés egyhangúan 
elfogadta a meghívóban szereplő napirendeket. 
 
A 2022-es beszámolót 8 nappal a közgyűlés előtt minden lovas platformon 
közzétette az elnökség, olvasható volt a szövetség internetes honlapján, a facebook 
csoportokban.  
A beszámolóhoz kérdés, vélemény nem érkezett.  
A jelenlévők egyhangúan elfogadták a beszámolót.  
 
A pénzügyi beszámoló is írásban eljutott minden résztvevőhöz. Szóbeli 
kiegészítésként elhangzott, hogy takarékos és eredményes gazdálkodással elérte a 
szövetség, hogy a nyitó egyenleghez képest (875 135 Ft) szinte azonos összeggel 
zárt (815 295 Ft). A tervezethez képest a tagdíj bevétel nem teljesült, hiszen 31 
egyesülettel számolt az elnökség, de 20 egyesület fizette be a tagdíjat. 
Kérdés, vélemény nem hangzott el.  
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a pénzügyi beszámolót. 
 
 
A 2023-as költségvetésben 192 000 Ft tagdíjbevétellel számolnak azzal, hogy 
minden egyesület befizeti a 8 000 forintos évi tagdíjat.  
Az elnökség által javasolt tervet - 1 562 295 Ft kiadási és bevételi oldallal - 
egyhangúan elfogadta a közgyűlés. 
 
Díjak átadása keretében az elnökség tagjai adták át a megérdemelt elismeréseket.
  
- Az MLSZ Szabadidős Szakágának díját vehette át Herédi Luca, aki az országos 
bajnokság ifjúsági kategóriájában 5. helyén végzett, edzője Kolarovszki Erika 
- Az MLSZ Szabadidős Szakágának díját vehette át a Pegazus Lovasiskola a 
lovardák versenyében a 4. helyen végzett 
- Kiemelkedő eredményéért, a díjlovagló országos Championatuson az 5 éves ló 
kategória bajnoki címének megszerzéséért, Lustyik Fanni, lova Rittmeister Nonius-6 
Démon 
- Különdíjban részesült Susánszky Pál a díjugrató régiós bajnokságon az amatőr 
kategóriában elért 3. helyézéséért 
- Különdíjat kapott Kulitsánné Petrezselem Dorottya, aki a díjlovas régiós döntő 3. 
helyén végzett. 
 



Az elnökség nevében Janesz János köszönetet mondott a megyei lovasélet 
támogatásáért, a megyei egyesületek és lovasok segítésért: 
- Marik Lászlónénak, 
- Fábián Katalinnak, 
- Szabó Zsuzsának, 
- Botta Klárának 
 
 Az utolsó napirend keretében bejelentésekre került sor. 
- A szakágankénti megbeszélések helye, időpontja:  
  . március 8., Nimród LE (díjugratók, díjlovasok, gyerekügyességiben érdekeltek) 
  . március 9., Siórét, fogathajtók 
  . A megbeszélés feladata a 2023. évi versenynaptár tervezet összeállítása 
- REV-t rendez Mezőhegyes két szakágban (ugró és fogat), időpont még nincs 
kijelölve 
- Tagdíj 8 000 Ft marad 2023-ra, melyet az egyesületek április 1-ig fizessék be 
- Tavasszal lovasedzést és élménybeszámolót szerveznek a Pegazus 
Lovasiskolában a kétszeres olimpikon Hercegfalvi Tiborral, mely edzőtovábbképzés 
is lesz. 
 
kmft. 
 
Melléklet: 2022. évi beszámolók, pénzügyi beszámoló, 2023. évi költségvetés, 
jelenléti ív. 
 
Szabó Zsuzsa, jegyzőkönyvvezető 
 
Hitelesítők: 
 

 

Ardelean János      Fábián Katalin 


