A 2017. szeptember 27-re összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó
előterjesztés javaslatok

2. napirend: Az 1/2017/VIII.10./E.h. kapcsolatos döntés
Ennek keretében a Közgyűlés határoz az 1/2017/VIII.30./E.h. határozattal megerősített
1/2017/VIII.10./ számú elnökségi határozat jóváhagyásáról, vagy annak elutasításáról.
(Tárgyi határozat: „Az Általános Versenyszabályzat 113.cikkely 3. pontja alapján ifj. Tóth László
(igazolási szám:40087) díjugrató versenyző nemzetközi versenyzői engedélyét, az ellene indított
fegyelmi eljárás jogerős határozatának meghozataláig az Elnökség felfüggeszti.”)
A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztésként a Tagok részére megküldésre kerül ifj. Tóth László
Elnökségi határozatra benyújtott fellebbezése és az Elnökség határozat megerősítésről és egyben a
Közgyűlés elé való felterjesztésről hozott döntésének döntés-előkészítő anyaga, amely a döntés
indokait tartalmazza. (mellékletben)
3. napirend: Alapszabály módosítás
A szövegszerű módosítási javaslat sárga színnel került kiemelésre.
6. § A Szövetség tagjai
(1) A Szövetségnek tagja lehet minden olyan sportszervezet, sportegyesület, sportvállalkozás,
sportiskola, valamint utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amely részt vesz a sportági
versenyrendszerben (a továbbiakban együtt: sportszervezet), feltéve, hogy a Szövetség Alapszabályát
elfogadja.
(2) A Szövetség különleges jogállású tagjai a megyei lovasélet szervezésére alakult megyei – területileg
egy vagy több megyét átfogó - sportszervezetek.
a) A különleges jogállású tagokra vonatkozó szabályozásokat az Alapszabály 11.§ -a és részletesen az
SZMSZ tartalmazza.
b) A különleges jogállású tag tagsági jogviszonyának létrejöttéhez belépési nyilatkozat aláírása
szükséges.
(2) (3) A Szövetségnek természetes személyek is tagjai lehetnek, pártoló tagként.
9. §
4) A szövetségi tagság felvétellel keletkezik és:
a) a tagok és pártoló tagok esetében kilépéssel, kizárással, törléssel;
b) a tiszteletbeli tagok esetében lemondással, kizárással, valamint törléssel; szűnik meg
c) a különleges jogállású tagok estében Elnökségi határozattal szűnik meg.
35.§ TERÜLETI SZERVEZETEK
(1) A Szövetség szakmai munkáját megyei (egy, vagy több megyéből szerveződő), ill. regionális területi
sportszervezetek segíthetik.
a) A területi (megyei vagy regionális) szervezetek egyesületi formában látják el a lovassport megyei
szintű képviseletét.
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b) Területi szervezetek szakágra specializáltan is megalakulhatnak.
c) A szakmai feladatokat a helyi viszonyoktól függően – egy vagy több szakágat képviselve - végzik a
Magyar Lovassport Szövetség szakágainak megbízása alapján.
d) A területi szervezetek a Szövetséggel tagsági viszonyban vannak, illetve különleges jogállású
tagsági viszonyra lehetnek jogosultak.
e) Egy megyében egy különleges jogállású sportszervezet lehet, azzal, hogy több, azonos területen
és/vagy szakágban megalakult területi megyei szervezet esetén, az adott szakág a területén bejegyzett
és a Szövetséggel tagsági viszonyban lévő tagszervezetekeinek 50+1 százalékának szavazatával
létrejött szervezetet jelölheti jogosult a különleges jogállású tagságra. együttműködésre
Egyetértés esetén a Közgyűlés az Alapszabály módosítást jóváhagyja.

4. napirend: N.L. Sportlétesítmény és N.L. Lovaspálya cégekben tulajdonrész vásárlás
A Nemzeti Lovarda üzemeltetését az MgSzH (ma NÉBIH) és a Nemzeti Lovardáért Alapítvány között
2009-ben létrejött üzemeltetési szerződés alapján az alapítvány és annak a gazdasági társasága, az N.
L. Sportlétesítmény Kft. látja el.
A Magyar Lovassport Szövetség és a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. között 2012. május
23-án vagyonkezelési szerződés jött létre a Nemzeti Lovardára vonatkozóan, mely részeként a
Szövetség az érvényes üzemeltetési szerződést megörökölte.
Az üzemeltetés alatt az alapítvány gazdasági társaságai saját forrásból több tízmilliós értékben
végeztek beruházásokat a Nemzeti Lovarda területén, így került pl. a két fedeles talaja kicserélésre
illetve a központi füves pálya helyére - az országban elsőként - négyévszakos járófelületű versenyaréna
építve, amely többek között öt CSIO világkupa fordulónak adott helyszínt az elmúlt években
A Nemzeti Lovarda felújítása jelentős, több milliárdos értéknövekedést eredményez, amely vagyon
kezelése továbbra is a Szövetség felelőssége.
Az elmúlt nyolc évben a Nemzeti Lovarda jelenlegi üzemeltetési rendszere bizonyította
létjogosultságát, a működtetésének jelenleg nincs alternatívája.
Az összegyűjtött tapasztalat, rutin valamint az eredmények olyan értéket képviselnek, melyek alapján
bátran javasoljuk: a Szövetség részéről kerüljön megerősítésre az a szándék, hogy a felújítás után is a
jelenlegi rendszer maradjon életben.
A Nemzeti Lovarda jelenlegi üzemeltetője, a Nemzeti Lovardáért Alapítvány és a Szövetség szorosabb
együttműködése, valamint a hosszú távon biztosított üzemeltetés érdekében a Szövetség, az
alapítvány üzemeltetésért felelős gazdasági társaságában, az N. L. Sportlétesítmény Kft.-ben üzletrész
szerzésében érdekelt.
Ennek megvalósítása érdekében mindkét fél részére előnyös megállapodás került kidolgozásra, mely
szerint a Szövetség a meglévő forrásai felhasználása nélkül jutna 50%-os részesedéshez az N. L.
Sportlétesítmény Kft.-ben.
A döntés hosszú távra biztosítja a Nemzeti Lovarda üzemeltetését a jelenleg - kizárólagosan - az
alapítvány tulajdonában lévő gazdasági társaság által, a szövetség szorosabb felügyelete mellett.
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A fentiek alapján javasoljuk, hogy a Közgyűlés hozzon határozatot a jövőre 140 éves Nemzeti Lovarda
hosszú távú üzemeltetése érdekében.
A javasolt döntés értelmében a Közgyűlés hatalmazza fel a Magyar Lovassport Szövetség Elnökét:
- a Nemzeti Lovardát érintő üzemeltetési szerződés N. L. Sportlétesítmény Kft.-vel történő aláírására,
- valamint maximum 50 %-os tulajdonrész vásárlására az Alapítvány gazdasági társaságában, az N. L.
Sportlétesítmény Kft.-ben.
A tulajdonrész vásárlás pénzügyi fedezetét az üzemeltetési szerződésben meghatározott, N. L.
Sportlétesítmény Kft. által az üzemeltetési időszakra fizetendő összegben szükséges maximalizálni.
Az N.L. Lovaspálya Kft. tulajdonosi körében nincs változás.
5. napirend: Lovas közösségi honlapra alapított cégben tulajdonrész vásárlás
A 2/2017/VIII.30./E.h. határozat alapján eddig lefolytatott tárgyalások eredményeként rögzíthető,
hogy az új lovas közösségi tájékoztatással kapcsolatos célok leghatékonyabb elérési módjának nem az
azonnali cég tulajdonrész vásárlás látszik. A meghirdetett napirend keretében az Elnök tájékoztatja a
Közgyűlést a lovas közösségi honlap működtetésére irányuló tervekről.
Kiegészítő javaslat alapján:
6. napirend: döntés ideiglenes fegyelmi intézkedés lehetőségének bevezetéséről
Az Alapszabály 17. § (3) bek. szerint nyitva álló 8 napos határidőben egyéb kiegészítő javaslat érkezett
a rendkívüli közgyűlés napirendjéhez.
A javaslat arra vonatkozóan került benyújtásra, hogy a Fegyelmi Szabályzat egészüljön ki ideiglenes
fegyelmi intézkedés elrendelésének lehetőségével. Bár a Fegyelmi Szabályzat módosítása nem
közgyűlési hatáskör, ugyanakkor az intézkedés bevezetése nagy horderejű és célszerű a lehető
legszélesebb körű támogatottság a későbbi megfelelő alkalmazásához és ahhoz, hogy az intézményt az
érintett szervezetek és személyek magukra kötelezőnek ismerjék el.
A következő ideiglenes intézkedések lehetőségének bevezetése javasolt, legkésőbb a fegyelmi eljárás
jogerős lezárásáig terjedő hatállyal.
Sportoló esetében: Az MLSZ versenyrendszerében szervezett, ill. nemzetközi, vagy a sportszövetség,
sportszervezet versenynaptárában egyébként szereplő versenyen, és sportszervezet, sportszövetség
által szervezett edzésen, edzőtáborban való részvételtől történő ideiglenes eltiltás, vagyis
felfüggesztés. A felfüggesztés valamennyi versenyen való részvételre, vagy csak meghatározott
versenyekre is kiterjedhet.
Sportszakember esetében: A sportszakmai tevékenységtől, illetve az MLSZ, ill. szervezeti egységein
belüli tevékenységtől való ideiglenes eltiltás, vagyis felfüggesztés.
Sportszervezet esetében: A verseny rendezési jog ideiglenes felfüggesztése.
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Az ideiglenes intézkedés elrendeléséről a fegyelmi eljárás megindítását követően az I. fokú Fegyelmi
Bizottság határozattal dönt, amely határozat nem fellebbezhető.
Emiatt esetlegesen megfontolásra javasolt más személy, vagy szervezet – pl. Szakbizottság – előzetes
egyetértő álláspontjának beszerzése a Fegyelmi Bizottság döntéséhez, a minél szélesebb jogi garanciák
biztosítása érdekében.
Egyetértő álláspontja esetén a Közgyűlés támogatja ideiglenes fegyelmi intézkedés lehetőségének
bevezetését, amely jogkörrel az I. fokú Fegyelmi Bizottságot ruházza fel. A részletszabályok a
Fegyelmi Szabályzatban rögzítendőek.
2017. szeptember 19.
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