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Lovastorna szakági ülés – 2020. január 12. 

Jegyzőkönyv 

Szavazásra jogosult egyesületek (2019. évben versenyzők-11 egyesület): 

Egyesület Képviseli Jelen van 
Berri Sport Egyesület Könyves-Tóth Eszter Igen 

Budapesti Lovasklub Török Barbara, 
Homoki Szabó János 

Igen 

Pasaréti Honvéd Lovas Sport Egyesület Jancsecz György Igen 

Szárnyaló Lovas SE Páska Ildikó Igen 

Tündérkert Lovarda Sport Egyesület Csipkereki Olga Igen 

Magyar Póni Klub Szövetség Habsburg Eilika Igen 

Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület Rózsahegyi Róbert Igen 

Daniló Sportegyesület dr. Wagner Kinga Igen 

Lovasakadémia Sport Club Villányi Krisztina Igen 

NBHA Hungary Sportegyesület Semerédy Andrea, 
Pollák Tamás 

Igen 

Mezőhegyesi Lovassport és Művészeti Közhasznú Egyesület 
 

Flanek Regina, Sovák 
Péter 

Nem 

 

I. Rész: Levezető elnök választás, jegyzőkönyv vezető választás, jegyzőkönyv hitelesítő 

választás, szavazatszámláló bizottság választás 

1. Levezető elnök választás: Páska Ildikó megválasztva - 9 IGEN szavazattal – 1 tartózkodás 

mellett 

2. Jegyzőkönyv vezető választás: Villányi Krisztina megválasztva -    9  IGEN szavazattal – 1 

tartózkodás mellett 

3. Jegyzőkönyv hitelesítő választás: - Jancsecz György, Török Barbara – 8 IGEN – 2 

Tartózkodás mellett megválasztva 

4. Szavazatszámláló választás: Könyves-Tóth Eszter  –  10 IGEN szavazattal megválasztva 

2. Rész: Páska Ildikó szakági elnök beszámolója  

SZAKÁGI ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2019. ÉVRŐL 

 

Versenyek, versenyrendezések: 

A 2019. évben 87 fő licences versenyző, ebből 12 újonnan rajtengedélyt tett versenyző, és kb. 50 

amatőr versenyző vett részt a szakági versenyeken. A szakág lovastornászai 10 hazai versenyen 

vehettek részt és mérhették össze tudásukat 12 egyesületből: 
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BLK, Berri SE, Daniló SE, Füzesgyarmati GYA, Kiskunhalasi LB, Lovasakadémia SC, 

Mezőhegyesi SE, NBHA SE, Pasaréti HLSE, Tündérkert Lovarda SE, Magyar Póniklub 

Szövetség, Szárnyaló LSE. 

Örömteli, hogy a 2019-es évben több új helyszín adott helyet a lovastorna versenyeknek: 

Kiskunhalas, Máriakálnok, Balatonfenyves. Még sajnos nem túl nagy versenyzői létszámmal 

tudták megrendezni ezeket a versenyeket, de remélem, ahogyan nőni fog a versenyzők száma, 

úgy egyre több versenyre, új helyszínekre lesz igény. 

Ebben az évben a Lovastorna Szakág és a Magyar Lovassport Szövetség ismét közösen rendezte 

meg a CVI nemzetközi versenyt a Nemzeti Lovardában. Szakági elnöki tevékenységem kapcsán 

2017-ben 2 millió Ft minisztériumi támogatást tudtam szerezni a CVI megrendezésére, a 2018 és 

2019-es évben pedig a szövetség a verseny költségeinek nagy részét kiemelt versenyrendezési 

támogatás formájában nyújtotta a szakág részére. Nagy öröm volt számomra, hogy a verseny 

lebonyolításában az összes egyesület önkéntesei segédkeztek, így tudtunk minden külföldi 

megelégedésre sikeres versenyt rendezni. Mindenképpen fontos a budapesti CVI, abból a 

szempontból is, hogy a külföldi bírók és edzőkben is pozitív emlékképet hagyjunk. Azért fontos 

számunkra a hazai CVI szervezése, hogy magyar versenyzőinknek olcsóbb, közelebbi 

nemzetközi megmérettetést és kvalifikációs lehetőséget biztosítsunk. Illetve a még csak 

„nézőként-segítőként” részt vevő lovastornászoknak is legyen lehetőségük a nemzetközi 

hangulatot átélni. 

Bírók, bíróképzés: 

A bírói helyzetkép ebben az évben semmit sem javult. Bíróképzés nem volt. Több versenyre 

külföldi bírót kellett hívni a hazai bírók kis létszáma miatt. Négy olyan bíróval rendelkezik a 

szakágunk, akik az országos minősítő versenyeken pontozhatnak. Gyakorló bírók száma igen 

csekély. A 2020-as évben ezért elengedhetetlen a bíróképzések szervezése, régi versenyzők 

bevonzása.  

Pozitívum, hogy a 2019-es évben a bírói fokozatok pontos szabályozása megtörtént és a vezető 

bírói feladatkörök tisztázása, rögzítése. 

Edzőtáborok, továbbképzések: 

Több edzőtábor szervezésére került sor: 

- A 2019-es évben egy tornatermi „AKRO” edzőtábort szerveztünk Kőműves Tibor 

vezetésével, melyen a bő válogatott keret tagjai vehettek részt. Ezek egyben edzői 

továbbképzésnek is számítottak és hasznos ötleteket adtak a téli alapozó időszakhoz. 

Sok edző jelezte, hogy több ilyen edzéslehetőséget szervezzen a szakág a válogatott 

versenyzőknek. 

- Villányi Krisztina szövetségi kapitány a válogatott keret tagjainak edzéseit nézte meg 

tavasszal, mely a versenyzők értékelését segítette. 

- A szűk válogatott keret tagjai vehettek részt a Stefan Csandl által vezetett edzőtáborban 

Kaposváron. 

- Több „mentorált edzés, edzőtábor” volt ebben az évben meghívásos alapon: Páska 

Ildikó a Szilvásváradi SE csapatának segített közös edzőtábor keretében, illetve a 
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kaposvári Lovasakadámia csapatának segíti a felkészülését. Könyves Tóth Eszter a 

Kiskunhalasi Lovasbandérium felkészülését segítette, a Pasaréti Honvéd – Jancsecz 

György és a Szárnyaló LSE – Páska Ildikó közös edzésekkel segíti a lovak-versenyzők 

fejlődését. 

Mentor program kialakítására van szükség a jövőben, így lehetne még 

hatékonyabban segíteni az egyesületek gyorsabb fejlődését. 

- Decemberben Kaposváron Páska Ildikó és Villányi Krisztina tartott továbbképzést 

kezdő lovastorna edzők számára és regisztrációs vizsga felkészítőt. 

Tömegbázis növelése: 

- Az amatőr kategóriás versenyeket minden hazai versenyen meghirdettünk és ez sok 

újonc versenyzőnek adott lehetőséget a versenyzésbe való bekapcsolódásra. Ebben a 

kategóriában bővült a résztvevők létszáma, a jövőben a liszenszesek közé való 

fellépésüket kell támogatni. 

- Az amatőr kategóriából már a licences „U” kategóriába is történtek továbblépések 

(Daniló SE, Tündérkert, Kiskunhalasi LB) 

- Sajnos az ifjúsági és felnőtt mezőny létszámát nem sikerül bővíteni, megtartani őket. Úgy 

gondolom, hogy ez hosszabb folyamat. Leginkább a lóállomány fejlesztése fontos a 

vágtás kategóriákba fellépő versenyzők megtartásában a jövőben. 

- Az Országos Bajnokság kiírása, 2 napos beosztással, szerintem, nagyon jó döntés volt. Ez 

is a kezdő versenyzők, az utánpótlás fejlődését segítette. 

- A szabadidős versenyhez való csatlakozás még nem valósult meg ebben az évben. A 

következő évben a tömegbázis növelésének egyik eleme kell legyen. 

Médiaszereplés, honlap: 

- A honlap kezelését Villányi Krisztina végezte, ahol a lovastornát érintő hírek 

megjelenhettek. 

- A budapesti CVI kapcsán a Lovas Diadal TV, Gedeon Tamás épített fel „sajtó kampányt”, 

és segítette a CVI hírértékének növelését. 

- A Lovas Élet folyóirat megszűnésével sajnos egy fontos megjelenési felületünk szűnt 

meg. A Pegazusban Bence Krisztina jóvoltából jelentek meg cikkek szakági 

eseményeinkről. 

 
Szavazás: Az elnöki beszámolót a szakági ülés: 9 IGEN – 1 TARTÓZKODÁS mellett elfogadta. 
 

2020. évi I. határozat: A szakági gyűlés a szakági elnök 2019-es beszámolóját elfogadta. 

 

Beszámoló a 2019. év gazdasági tevékenységéről 

Pénzügyi beszámoló: (lásd. szövetségi elszámolás mellékelve) 

A 2019-es évet 1.280.930.- Ft pozitív mérleggel zárta a szakág. Ez az elmúlt 10-20 évre visszatekintve 
kiemelkedően magas összeg, ismételten nagyon jó eredmény. Azonban a szakági működési keret még 
mindig kevés egy komolyabb szakági fejlesztési program végrehajtására, melyet már 2017-ben 
továbbítottam a szövetség vezetése felé. Azonban ehhez még nem kapta meg a szakág a megfelelő 
támogatást a szövetség részéről. A szövetség a „Műhelytámogatási program”, a „Nemzetközi 
versenyeredmények” és a „Kiemelt verseny rendezési program” alapján nyújtott támogatást a szakág 
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részére a 2019-es évben. A St. Hippolyt Kft. idén is a CVI nemzetközi versenyünket támogatta 150.000.- 
Ft értékben, versenydíjazás formájában. Szakági keretből 1 millió forinttal tudtuk támogatni a VB, EB 
kiutazást. A versenyrendezési támogatásra (mentő költség) 2018-as év kifizetésére, illetve az 
egyesületi támogatások (2017. évi) kifizetésékre került sor ebben az évben.  

 
A 2019-es évben az okozott nehézséget, hogy a tavalyi év tapasztalataiból jöttünk csak rá, hogy 
szövetségi, központi támogatásra nem számíthatunk, a szövetség által nincs előre tervezett, 
meghatározott pontos évi gazdálkodási keretösszeg, hanem csak „címkézett” támogatásokra 
számíthatunk. Így jöhetett létre a „Nemzetközi versenyeredmények” alapján működő rendszer, melyet 
a szövetség elfogadott. Illetve a CVI nemzetközi verseny kiemelt támogatását egyeztettem a 
szövetséggel, melyre a támogatást megkaptuk. 

Áthozat 1 893 406 

  

2019-s szakemberek-lovak utáni bevételek:  

Sportlóbejelentés 
183 390 

Edzők 
118 300 

Bírók 
  57 500 

Összesen: 
359 190 

 

Egyenleg: 1 893 406 Ft 

Bevételek:              

 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó  05.hó  06.hó 07.hó  08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Összesen 

 16 46 56 10 5        87 

Licencek, vizsgadíjak év közben:              

Versenyzői licenc befizetések: 110 500 112 000 216 000 68 500 13 500        520 500 

Versenyzői rajtengedély vizsga befizetések:     35 000     35 000    

Futószárazói rajtengedély, edzői reg. Vizsgadíjak:   10 000  20 000     25 000    

Futószárazói licencdíjak: 8000   44500          

Egyéb szakági bevételek:              

Szponzori bevételek:   500 000           

MLSZ központi költségvetéséből kapott szakági 
támogatások:              

CVI eredményességi támogatások MLSZ központi keretből:     185 037 160 184        

EB nevezési díj, MLSZ központi keretből:       1 793 928        

EB pólók MLSZ központi keretből:        243 852        

Egyéb, továbbított befizetések:              

EB nevezési díj, versenyzői befizetések       1 722 259        

Összesen: 118 500 112 000 726 000 113 000 253 537 160 184 3 760 039 0 0 60 000 0 0 5 303 260 

              

Kiadások              

 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Összesen 

Szakági keretből adott támogatások:              
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mentőtámogatás              

egyesületek támogatása    350 000 350 000   115 000      50000  

EB-VB támogatás szakági keretből (utalva Ermelo felé):       1 081 271        

EB-VB támogatás Dabat Isabellának utalva szakági keretből:       65 000        

MLSZ központi keretből továbbított támogatások:              

CVI eredményességi támogatás:     185 037 160 184        

EB-VB támogatás MLSZ keretből (utalva Ermelo felé)       1 793 928        

EB-VB pólók, MLSZ központi keretből:       243 852        

Egyéb szakági kiadások:              

Zászlófüzér EB-Vb-re       29 415        

Kupasorozat díjazása:              

OB érmek, gravírozás:          98 980    

Edzői vizsgák vizsgáztatóknak fizetett díja.     30000          

Egyéb, továbbított kifizetések:              

EB-VB résztvevők saját befizetése (utalva Ermelo felé):       1 722 259        

Összesen: 0 0 350 000 380 000 185 037 160 184 5 050 725 0 0 98 980 0 50 000 6 274 926 

 

Szavazás: A pénzügyi beszámolót a 2019-as évről a szakági ülés: 0 IGEN – 9 NEM – 1 TARTÓZKODÁS 
mellett nem fogadta el. A licenc befizetéseknél és a rajtengedély vizsga befizetéseknél 
pontatlanságokat talált a szakági gyűlés, ezek tisztázása után a következő rendkívüli szakági ülés 
fogadja majd el a pénzügyi beszámolót.  
 

2020. évi II. szakági határozat: A 2019. évi pénzügyi beszámolót a szakág nem fogadta el.  

3. rész: Villányi Krisztina szövetségi kapitány beszámolója 

Szövetségi kapitányi beszámoló 2019  

2019-es versenyévadra a felkészülés a válogatott egyéni kerettagjai részvételével Stefan Csandl 

edzőtáborával kezdődött. A tábor nagyon hasznosnak bizonyult, főleg a kűrök összeállításnak 

tekintetében. Ezt követően márciusban jártam körbe a válogatott kerettagokat, ahol a klubokban 

folyó edzésmunkáról, a lovak állapotáról kaptam képet. Ezt mindenképpen hasznosnak találtam, 

hiszen így lehet a legjobban felmérni, mire számíthatunk tőlük a versenyszezonban. 

Működésem legnagyobb eredményének tartom, hogy a Magyar Lovas Szövetség elnökségével 

sikerült elfogadtatnom 2019-re a nemzetközi versenyszereplések eredményességi támogatását, 

ahol közel 900 ezer forint támogatást kaptak az eredményesen (helyezést elérő, megfelelően 

magas ponteredménnyel) szereplő versenyzők. Talán ennek is köszönhető, hogy az utóbbi évek 

legsikeresebb CVI szerepléseit könyvelhettük el 2019-ben: 

CVI Budapest:  

Junior női 2*: 1. Dabat Isabella (Viadukt SE) – Fecske, 7,31 pont, 5. Karna Rebeka (Pasaréti Honvéd LSE) – 

Fecske, 6,593 pont 

Senior női 3*: 1. Németh Blanka (MPKSZ) – Kincses, 6,874 pont 

Senior férfi 3*: 1. Király Ákos (Lovasakadémia SC) – Csongor, 6,965 pont 

Junior páros 2*: 2. Szabó Nikolett-Jakab Liza (BLK) – Zakariás, 7,484 pont 
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CVI Ebreichsdorf: 

Junior páros 2*: 2. Szabó Nikolett-Jakab Liza (BLK) – Zakariás, 7,773 pont 

CVI Lier: 

Junior női 2*: 6. Dabat Isabella (Viadukt SE) – Wizner, 7,214 pont 

CVI Pezinok: 

Junior páros 2*: 1. Szabó Nikolett-Jakab Liza (BLK) – Zakariás, 7,767 pont 

Felnőtt női 3*: 4. Németh Blanka (MPKSZ) – Kincses, 7,264 pont 

Felnőtt férfi 3*: 3. Király Ákos (Lovasakadémia SC) – Landar, 6,716 pont 

Felnőtt csapat 3*: 4. Magyar Póniklub Szövetség – Cornetto, 6,456 pont 

CVI Frenstat: 

Felnőtt női 3*: 2. Németh Blanka (MPKSZ) – Kincses, 7,471 pont, 4. Somogyi Eszter (LSC) – Elegáns, 7,145 

pont 

Felnőtt csapat 3*: 3. Magyar Póniklub Szövetség – Cornetto, 6,661 pont 

 

A fenti felsorolásból is látszik, hogy idén igazán büszkék lehettünk eredményeinkre. Végre 

voltak igazi favoritjaink a versenyeken. Kiemelkedő a BLK párosának, Szabó Nikolettnek és Jakab 

Lizának a szereplése, akik minden versenyükön dobogón álltak, nagyon magas pontszámokkal. 

Jó volt látni Németh Blanka és Kincses szereplését, ahogy összeszokott párosként végre vissza 

tudtak kerülni nemzetközi élvonalba. Nagy eredmény volt Dabat Isabellától, hogy egy év alatt 

rengeteget fejlődve be tudott kerülni a junior élvonalba, letette a névjegyét a budapesti CVI-n és 

első helyre kötelezőzte magát Belgiumban is, ami igazán nagy meglepetés volt az erős 

mezőnyben. Fenti három egység a támogatási rendszernek köszönhetően a Magyar Lovas 

Szövetség teljes támogatását élvezhette EB-VB részvételekor. Bár mindhárman a döntőbe 

jutottak és ez is óriási eredmény az elmúlt évek eredményeit nézve, sajnos a magyar „szerencse” 

most sem állt mellénk a versenyen. Párosunk lova lázasan szállt le a kamionról, így indulás az 

utolsó pillanatig kétséges volt, és a döntést körülvevő negatív „felhajtás” nem segítette a bírókat 

abban, hogy megfelelő pontokkal köszöntsék párosunkat. Így már az első forduló után tudtuk, a 

titkon remélt dobogó már elérhetetlen lesz, végül a hetedik helyet szerezték meg. Isa francia 

lova már sántán érkezett a versenyre, és fel sem vezették az állatorvosin. Tartalék lovával kevéssé 

volt összeszokva, ennek ellenére sikerült a döntőbe kerülni a 15 éves lánynak, ami így is nagy 

fegyvertény. Németh Blanka szintén döntőig jutott, és végül 15.-ként zárt.  

Bár az idei évi eredményeink fejlődés mutatnak, nem dőlhetünk hátra, mert látni kell, hogy 

nagyon nincs hátország, nagyon kevés a nemzetközi szintű versenyzőnk, és ami a nagyobb baj, 

hogy az ezt követő generáció szinte teljesen hiányzik! Sok amatőr és utánpótlás szintű 

versenyzőnk van, és a mostani versenyrend nagyon lelassítja a fejlődésüket, és mire eljutnak a 

nemzetközi kategóriákig (ha egyáltalán), sokszor már mindenből kiöregednek. Fontos lenne az 

egy-két tehetséges gyermek felkarolása és kiemelése az egyesület többi versenyzője közül 

menedzselésben, lovasításban. 

Kiemelendő volt ebben az évben a szakági összefogás is, hiszen az egyesületek egymást segítve 

adtak lovat egymás versenyzőinek, elősegítve a kvalifikáció megszerzését, az eredményes 

szereplést. Ez a tendencia abszolút előremutató. Lovak tekintetében is látok előrelépést, a 

szakágban újonnan belépő lovaink sokkal magasabb minőséget képviselnek, mint korábban. 
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Több olyan lovunk is van, akik már nemzetközi szinten is a 7 pont feletti szintet képviselik, és 

végre magyar lovakkal is szerepeltünk a világversenyeken.  

Ha nehéz is, de apró léptekkel haladunk. 2020-ra szeretném megtartani újra az eredmény alapú 

támogatási rendszert (amennyiben a Magyar Lovas Szövetség Elnöksége is partner ebben), 

hiszen ez a tavalyi évben abszolút ösztönzően hatott az eredmények és pontszámok 

tekintetében is a versenyzőkre. Változtatást szeretnék bevezetni a válogatási rendszerben is, 

amit rövidesen kidolgozok. Az elkövetkezendő évek nagy feladata lesz, hogy a jelenlegi 

versenyzői bázisunkat megtartsuk és hozzá felfejlesszük az utánpótlást, ez a legfontosabb most, 

hiszen máskülönben néhány év múlva nem lesz kit odaállítani a starthoz! 

Szavazás: A Szövetségi Kapitány beszámolóját a 2019-as évről a szakági ülés: 9 IGEN – 0 NEM – 1 
TARTÓZKODÁS mellett elfogadta.   
 

2020. évi III. határozat: A szakág a szövetségi kapitány beszámolóját a 2019-as évről 

elfogadta. 

4. rész: Szakági elnöknek, szövetségi kapitány tervei a 2019. évre 

Szakági elnök: 

- 2021-es Európa Bajnokságig vezető út kidolgozása. Ehhez szükséges támogatások, 
források megszerzése. 

- Versenyhelyszínek bővítése, új helyszínek bekapcsolása. (Kiskunhalas, Balatonfenyves, 
Szilvásvárad) 

- Magyar Sportlovak a lovastorna sportban, támogatási rendszer kidolgozása. 
- Nagy Sportágválasztón való megmutatkozás a szakágban működő összes egyesület 

részvételével. 
- Tömegbázis növelése: egyesületi műhelymunka kiegyensúlyozottabb működésének 

segítése, új egyesületek bekapcsolása a szakág életébe, szabadidős versenyeken való 
szereplés megfelelő szabályokkal. 

- Eszközfejlesztés – lóvásárlási támogatás 
- Bírói létszám növelése, bíró képzések szervezése. 
- „MENTOR PROGRAM” kidolgozása, működtetése. 

 
Szövetségi kapitány: 

- Javasolja, hogy az edzők egymástól kérjenek segítséget, esetleg külföldi edzők 
segítségét kérjék, klubmunkában, mivel a közös válogatott edzőtáborozást nem tartja 
hatékonynak az egy egységre jutó minimális időtartam miatt. 

- Változatlan formában vagy minimális változtatással szeretné fenntartani a nemzetközi 
eredmények után járó támogatási rendszert.  

- A válogatási irányelveken nem kíván változtatni a 2020-as évre. 
 
 

5. rész: 2020. évi versenynaptár 

  Nemzetközi versenyek Hazai minősítő versenyek Meghívásos versenyek Egyéb események 

Január 25-26.          

Február 1-2.         
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Február 8-9.         

Február 15-16.       
 15-16. Válogatott 
hétvége 

Február 22-23.         

Február 29-Március 1.     
1.Műlovas verseny, 
Budapest   

Március 7-8.     
8. Műlovas verseny, 
Budapest ?   

Március 14-15.         

Március 21-22. 21-22. CVI1* Kaposvár 
21-22. Kaposvár-Tavaszi 
Kupa (U-S3*), minősítő    20. Rajtengedély vizsga 

Március 28-29.         

Április 4-5.     
5. Kiskunhalas, 
meghívásos   

Április 11-12. (Húsvét) 9-12. CVI1-3* Portogruaro (ITA)       

Április 18-19.   
18-19. Budapest Bajnokság, 
Nemzeti Lovarda     

Április 25-26.         

Május 2-3.     
 2. Máriakálnok, 
meghívásos   

Május 9-10. 8-10. CVI1*-3* Budapest        

Május 16-17.         

Május 23-24. 
21-24. CVIO1-4* Ebreichsdorf 
(AUT)       

Május 30-31. 28-31. CVIO4* Aachen (GER) 
30-31. Minősítő verseny, 
Sóskút     

Június 6-7.         

Június 13-14. 11-14. CVI 1-3* Pezinok (SVK)       

Június 20-21.         

Június 27-28. 25-28. CVI 1-3* Frenstat (CZE)       

Július 4-5.   
4-5. Minősítő verseny, 
Szilvásvárad     

Július 11-12.     
11. Kiskunhalas, 
meghívásos   

Július 18-19.         

Július 25-26.         

Augusztus 1-2. 
28-02. Senior VB, Junior EB 
Flyinge (SWE)       

Augusztus 8-9.         

Augusztus 15-16.         

Augusztus 22-23.         

Augusztus 29-30.       
29-30. Bajnokok 
Kupája, Tamási 

Szeptember 5-6.     
6. Havanna Kupa, 
Balatonfenyves   

Szeptemer 12-13.         

Szeptember 19-20.         

Szeptember 26-27.         

Október 3-4.   
3-4. Országos Bajnokság, 
Kaposvár     

Október 10-11.         

Október 17-18.         

Október 24-25.         

Október 31.-November 1.        
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November 7-8.        

November 14-15.         

November 21-22.          

November 28-29.     
29. Rénszarvas Kupa, 
Budapest   

     

 

Szavazás: A 2020. évi versenynaptárt a szakág elfogadta:  10   IGEN – 0 NEM szavazattal. 

2020. évi IV. határozat: A szakág a 2020. évi versenynaptárt elfogadta.  

A szavazást követően a Daniló SE képviseletében dr. Wagner Kinga távozott. 

6. rész: 2020. évi licencdíjak elfogadása: 

Amatőr: 2 500 Ft (újonnan került bevezetésre) 

Utánpótlás: 5 000 Ft (megszűnt az első év kedvezményes díja) 

Versenyzői: 7 500 Ft 

Nemzetközi: 10 000 Ft 

Futószárazói licence: 10 000 Ft 

Szavazás: A 2020. évi licencdíjakat a lovastorna szakág elfogadta: 9 IGEN  - 0 NEM 

2020. évi V. határozat: A szakági gyűlés a 2020. évi licencdíjakat elfogadta. Bevezetésre 

került az amatőr versenyzők számára a licencdíj, 2 500 Ft mértékkel. Az utánpótlás 

versenyzők első évi kedvezményes utánpótlás licence törlésre került.   

2020. évi VI. határozat: A szakági gyűlés meghatározza, hogy az új utánpótlás versenyzők 

csak rajtengedély vizsga letétele után versenyezhetnek 2020-tól. Azon versenyzőknek, 

akik 2019-ben, vagy korábbi években is már U kategóriában indultak, 2020. december 31. 

–ig kell letenniük a rajtengedély vizsgát.  

A rajtengedély vizsga szabályzat megtárgyalása közben a Kiskunhalas Lovasbandérium SE 

(Rózsahegyi Róbert) képviselője távozott.  

7. rész. Szabálymódosítási javaslatok: 

 Páska Ildikótól 

1., Fiú-lány kategóriák szétválasztása a legkisebb kategóriáktól kezdve. (AM, U, D, C, B). 
Értékelésük is külön történjen, hiszen a fiúk és a lányok fejlődési szakaszai különböznek és 
mozgásuk is különbözik, ezért javasolom a szétválasztását ezeknek a kategóriáknak is a 
kezdetektől. Azt várom ettől a módosítástól, hogy több fiút tudunk megtartani a szakágnak ezáltal. 

Szavazás: 2020. évi VII. határozat: 2020-as versenyévadtól a fiúk és lányok minden 

egyéni kategóriában külön kerülnek értékelésre. 4 IGEN-3 TARTÓZKODÁS – 1 

NEM szavazattal elfogadásra került.  
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2., Újonc kategória: azoknak a versenyzőknek, akik még egyáltalán nem indultak sem AM, sem 
licences kategóriákban, sem csapatban, párosban, egyéniben. Így valóban megtarthatjuk ezt a 
kategóriát az újoncoknak. 

Szavazás: 2020. évi VIII. határozat: Az újonc műlovas kategóriában azok indulhatnak, 

akik vagy még nem indultak lovastorna versenyen, vagy a versenyt megelőző fél évben 

kezdtek versenyezni, és U licenccel rendelkeznek (az amatőr versenyzés is 

versenyzésnek számít).  8 IGEN szavazattal elfogadásra került. 

3. UL kategóriások beillesztése a műlovas kategóriákba középhaladó (KH) szintre. 

Szavazás: 2020. évi IX. határozat: Az UL kategóriás versenyzők a műlovas versenyen a 

középhaladó kategóriába kerülnek besorolásra.   8 IGEN szavazattal elfogadva 

 

Szavazás: 2020. évi X. határozat: A műlovas szabályzat kategóriáinál az előző év helyett 

a verseny megelőző fél év legmagasabb kategóriája az irányadó.  8 IGEN szavazattal 
elfogadva 

4. Hazai versenyeken: 

 1 fő steward részvétele kötelezően. Feladatköre: melegítő pályák, időbeosztások, pálya 
felügyelet, talaj minőség felügyelete. 

 Versenyeken előtti pénteki edző napokon versenykör időbeosztása, felügyelete a verseny 
szervezők + steward feladata. 

Szavazás: 2020. évi XI. határozat: Az összes hazai lovas versenyen a melegítő és 

versenypályára kutyát behozni tilos. Aki ezt a szabályt megszegi, alkalmanként 5 000 

Ft bírságot köteles fizetni a Lovastorna szakágnak.  4 IGEN – 4 TARTÓZKODÁS szavazattal 
elfogadva 

Szavazás: 2020. évi XII. határozat: Amennyiben egy hazai versenyre nincs elegendő 

hazai bíró, abban az esetben a meghívott külföldi bíró útiköltségét a Lovastorna 

szakág támogatja.  8 IGEN szavazattal elfogadva 

 
 

Budapest, 2020. január 12.       Villányi Krisztina 

         jegyzőkönyvvezető 

 

 

Jancsecz György       Török Barbara 

jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


