Lovastorna szakági ülés – 2017. január 15.
Jegyzőkönyv

I. Rész (levezető elnök választás, jegyzőkönyv vezető választás, jegyzőkönyv hitelesítő
választás, szavazatszámláló bizottság választás)
1. Levezető elnök választás: Páska Ildikó megválasztva - 7 IGEN szavazattal
2. Jegyzőkönyv vezető választás: Villányi Krisztina megválasztva - 7 IGEN szavazattal
3. Jegyzőkönyv hitelesítő választás: - Jancsecz György, Könyves-Tóth Eszter – 7 IGEN
szavazattal megválasztva
4. Szavazatszámláló bizottság: Dr. Tatárné Laurencz Eszter, Dr. Lassó Attila, Homoki-Szabó
János – 7 IGEN szavazattal megválasztva
2. Rész (Semerédy Péter szakági elnök beszámolója)
Semerédy Péter megtartja a 2016. évi beszámolóját.
Nem kapta meg az emaileket, ezért nem tudott felkészülni. A pénzügyi elszámolásra a Magyar
Lovas Szövetség által küldött táblázatot mutatja fel. Jelzi, hogy kaphattunk volna több
támogatást is, de a másfél millió forintos támogatás is sikerként könyvelhető el. Jövőre változni
fog a sportlóbejelentésből nálunk maradó összeg, kisebb arányban fog a szakághoz kerülni
belőle a pénz. Szakágunk nem növekszik. 596 ezer forinttal zártuk az évet. Az előre tervezett
mentőtámogatást és az edzőtáborok támogatását javasolja átgondolni, mivel így lenullázódna a
szakág költségvetése. Javasolja tartalék képzését.
A szakág a beszámolót elfogadja: 6 IGEN – 1 NEM
3. rész (Villányi Krisztina szövetségi kapitány beszámolója)
A korábban kiküldött beszámoló mellé (http://lovastorna.lovasszovetseg.hu/files/Szvetsgikapitnyi-beszmol-a-2016.pdf) Villányi Krisztina jelzi aggályait, hogy a továbbiakban
ugyanebben a formában nem tudja vállalni a munkát. Illetve ha lenne más jelölt, annak
szívesen átadná a munkát, legalább egy rövid időre. Mivel más jelölt nincs, ezért a jövőben
„csökkentett módban” tudja vállalni a munkát. A szövetségi kapitányi megbízatás mellé
feladatkör jár, anyagi juttatás nem. Így az adminisztratív munka (nevezések feladása) mellett
más, szakmai munkát (edzősködés) nem tud vállalni, amennyiben nem változik meg a
működési feltétel (anyagi díjazás, költségtérítés).
A szakág a beszámolót elfogadja: 6 IGEN – 1 TARTÓZKODÁS

Lovastorna szakági ülés 2017. január 15.

Oldal 1

4. rész (Szakbizottsági tagok választása, tisztújítás)
Homoki-Szabó János, mint jelölőbizottsági tag tájékoztat a jelölésekről. Szövetségi
kapitánynak jelölt egyedül Villányi Krisztina, szakági elnöknek: Páska Ildikó, Semerédy Péter.
A szakbizottság összetételére több elképzelés is van.
Szakbizottság felállítására a javaslatok:
- 1. Páska Ildikó: szakági képviselők legyenek 6+1 (elnök és a többi egyesület egy-egy
képviselője)
- 2. Semerédy Péter: az elmúlt 5 évben működtetett egyesületi rendszerű szakbizottsági
szerkezet működésképtelen. Javaslata: határozzuk meg a feladatköröket, és ehhez történjen
meg a feltöltés.
- 3. Jancsecz György: Csak olyan ember (egyesület) vállaljon szakbizottsági tagságot, aki tud és
akar is tenni.
- 4. Török Barbara: Nagyon fontos, hogy legyenek pontos feladatkörök meghatározva, mert ha
ezek nincsenek pontosan leírva, akkor továbbra sem fogja senki komolyan venni a feladatát.
- 5. Habsburg Eilika: Embereket válasszunk meg a feladatkörökhöz, akikhez ezek a feladatok
passzolnak.
- 6. Dr. Lassó Attila: Egyes kluboknak legyenek képviselői, és hozzájuk rendeljünk
feladatköröket.

A javaslatválasztás előtt felmerül a kérdés, hogy van-e olyan egyesület, aki semmilyen munkát
nem tud vállalni a szakbizottságban (így az egy egyesület-egy szakbizottsági tag-egy feladat
rendszer nem tudna működni).
- Frankó Balázs (Boglár Lovas SE) jelzi, hogy a tavalyi évi szakágbővítési projekt az anyagi
támogatás hiányában nem vált működőképessé. Komolyabb figyelmet kéne szentelni az
utánpótlásnak, mert ha csak a nemzetközi versenyző egyesületekkel foglalkozunk, akkor lassan
nem lesz, aki versenyezni tud (kihal a falu).
- Dr. Lassó Attila: nem esett szó a lovakról. Megfelelő-e a lovak helyzete a sportágnál, erre nem
kellene- e külön szakember, szakbizottsági felelős?
- Könyves-Tóth Eszter (Berri SE): segíteni tud, de önállóan nem tud feladatkört bevállalni.
Feladatkörök meghatározása (Török Barbara):
- 1. Szakágelnök, pénzügyi feladatkörrel
- 2. Szövetségi kapitány (válogatott keret)
- 3. Utánpótlás és szakágbővítés
- 4. Kommunikáció
- 5. Informatikai kapcsolattartás
- 6. Edzőképzés, továbbképzési programok
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- 7. Nemzetközi versenyrendezés (Villányi Krisztina jelzi, hogy ez időszakos projekt és nem is
egy emberhez köthető, hanem a rendezőhelyszínhez, ehhez nem kellene külön felelős.)
Kérdés a klubok felé, hogy ki-melyik feladatkört tudná elvállalni?
Boglár LSE: Frankó Balázs jelzi, hogy ő bárkinek segít, aki felkeresi, de ennél többet csak
anyagi támogatás mellett tud vállalni. Ha ez kevés, akkor nem venne részt szakbizottsági
tagként.
A BLK bármilyen feladatot elvállal.
MPKSZ: Habsburg Eilika tud segíteni a kapcsolattartásban külföldiekkel, illetve a szövetségi
kapcsolattartásban.
Berri SE: Könyves-Tóth Eszter az utánpótlás és szakágbővítésben tudna segíteni, de azért nem
vállalna be egy teljes feladatkört.
Szárnyaló SE: Páska Ildikó a szakági elnökség mellett a szakemberképzés megszervezését
vállalja magára.
Pasaréti Honvéd LSE: Jancsecz György az informatikai feladatokat végezné továbbra is.
Lovaskadémia SC: Villányi Krisztina a szövetségi kapitányi tisztség mellett a nemzetközi
verseny szervezésben vesz részt, különös tekintettel a 2017-es évre, mivel akkor Kaposvár a
versenyrendező.
Szavazás:
1. Maradjon a hét fős egyesületi képviselői rendszer, és belőlük válasszunk konkrét feladatokra
képviselőket.
Szavazat: 0 IGEN 2. Konkrét feladatkörökre válasszunk szakbizottsági tagokat, de egy egyesületből csak egy fő
képviseltetheti magát.
Szavazat: 6 IGEN- 1 NEM arányban elfogadva ez a javaslat

Szavazás:
7 fős szakbizottság – 3 IGEN- 4 NEM
5 fős szakbizottság - 4 IGEN – 3 NEM
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5 szakbizottsági tag, és egyesületeik:
- Török Barbara (Budapesti Lovasklub),
- Jancsecz György (Pasaréti Honvéd LSE),
- Villányi Krisztina (Lovasakadémia SC),
- Habsburg Eilika (Magyar Póniklub Szövetség),
- Páska Ildikó (Szárnyaló Lovassport Egyesület).

Elnöki szavazás:
- Semerédy Péter nem vállalja a szakági elnöki jelölést. Így egy jelölt maradt, Páska Ildikó. A
szakági gyűlés így nem titkos szavazással szavaz.
Páska Ildikó elnöki jelölését a szakág elfogadja: 6 IGEN -1 tartózkodás mellett.
Páska Ildikó köszöni a bizalmat, legfontosabb feladatának a szakág bővítését, fejlesztését tűzi
ki célul. Gyönyörű eredmények születtek eddig, jó a versenyzői állomány. De tömegbázis
nélkül nem lehet eredményt elérni a szövetség felé. A másik fontos feladat az edzők képzése
„életfogytiglan”. Fontos a lobbitevékenység is, meg kell mozgatni minden lehetőséget, ez a
közös érdek. Egyik fontos célkitűzése, hogy a válogatottat és a szövetségi kapitányt teljes
anyagi támogatás mellett kijuttathassa az Európa-és Világbajnokságra. A régi versenyzőket
meg kell tartani és visszahozni a szakágba.
5. rész (Szövetségi kapitány megválasztása)
Villányi Krisztina szövetségi kapitányi jelölését a szakág elfogadja: 6 IGEN- 1
tartózkodás mellett.
6. rész (2017-es versenynaptár elfogadása):
Február 25/26. vagy március 4/5. Műlovas verseny, Budapest
Április 2. Egynapos verseny, Sóskút Manók (az előzetes jelentkezések függvényében kerül
megrendezésre)
Április 29-30. I. Minősítő, Sóskút
Június 3-4. II. minősítő, Kaposvár
(A két minősítő verseny helyszíne felcserélődhet!)
Szeptember 16. Kaposvár Kupa
Október 7-8. Országos Bajnokság, Kaposvár
A versenynaptárt egyhangúlag elfogadta a szakág.
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7. rész (Versenyzői licencek meghatározása 2017 évre).
A licencdíjakon a szakág nem változtat.
8. rész (Pénzügyi terv 2017. évre)
Villányi Krisztina javaslata: A 2016. évi záró egyenleg terhére kerüljenek kifizetésre a 2016. évre
elfogadott 50 000 Ft/nap mértékű mentőtámogatások (Lovasakadémia SC – 150 000 Ft,
Szárnyaló SE – 100 000 Ft, Budapesti Lovasklub – 100 000 Ft, Pasaréti Honvéd LSE – 50 000 Ft).
Ezen felül a 2017. évi két edzőtábor (Isabel Fiala – február 4-5., Daniel Kaiser – március 11-12.)
90-90 000 Ft-al kerüljön támogatásra.
A szakági gyűlés a fenti javaslatot egyhangúlag elfogadta.
A 2017-es pénzügyi tervet a következő szakbizottsági ülés állítja össze.
9. rész (Szabálymódosítási javaslatok)
Habsburg Eilika javaslata, hogy legyen szabályozva az egy lovon egy adott versenyen
startolható versenyzők maximális száma. Eilikától várunk erre javaslatot.
Versenyeken használt műlovak kérdését (használható-e más műló, mint amit az adott
helyszín tud-e biztosítani, lehet-e többféle műlovat használni egy adott versenyen)
szakbizottsági döntéskörbe utaljuk.
Amatőr elnevezést módosítsuk-e szabadidősre (a kérdést elvetettük).
Páska Ildikó: Amatőr gyerekeket valahogyan be kellene vinni egy hivatalos rendszerbe.
Jancsecz György válasza, hogy ezek a versenyzők már bent vannak a rendszerben névvel,
lekérhető a lista. 2016. évben ez 44 fő volt.
A szakági ülés ezzel lezárult.
A 2017-es pénzügyi terv megtárgyalását elnapoltuk, január 24-én 19.30-as kezdettel az új, 5 fős
szakbizottság készíti majd elő a tervezetet.

Budapest, 2017. január 15.

Villányi Krisztina
jegyzőkönyvvezető

Jancsecz György

Könyves-Tóth Eszter

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő
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