
Elnökségi határozatok 

2020. 

2020. január 20. 

1./2020./I.20.E.h. : A magyar díjlovagló sport fejlődéséért vállalt szerepének megerősítése érdekében az 
Elnökség Mr Arie Yom Tov-ot a díjlovagló sport fejlesztési igazgatójává (Dressage Development Director) 
nevezi ki. A megbízatás visszavonásig érvényes. 

2020. február 05. 

1./2020./II.05.Eh.: Az ITM 2020. évi forrás felhasználásának vonatkozásában az OFB tesz javaslatot az 
Elnökség felé a forrás szakágak között felosztásának mértékéről. 

2./2020./II.05.Eh.: Az Elnökség az OFB javaslata alapján döntött a 2020 évi ITM forrás felhasználásának 
elosztásáról a három olimpiai szakág vonatkozásában. Díjugrató szakág 100 millió forint, Díjlovagló szakág 
25 millió forint, Lovastusa szakág 25 millió forint. 

3./2020./II.05.Eh.: A lovastorna szakág sportolóinak nemzetközi versenyekre való félkészüléséhez 
szükséges mozgó műló mevásárlását az Elnökség támogatja. Felelőse visszavonásig Villányi Krisztina edző. 

2020. február 10. 

1./2020./II.10.Eh.: A Lovastorna Szakág 5 fős Szakbizottsága – 3 tag lemondása okán – 2 főre csökkent, 
ami által a Szakág határozatképes vezetés nélkül maradt. Erre tekintettel, illetve hét tagegyesület 
indítványára az Elnökség az Alapszabály 23. § (2) bek. x.) pontja alapján jelen határozattal a szakág 
irányítását saját hatáskörébe vonja a rendes működés helyreállításáig. Ezzel párhuzamosan a rendes 
működés helyreállítása érdekében rendkívüli tisztújító szakági gyűlés összehívása iránt intézkedik. A 
szakági gyűlés időpontja 2020. február 28. 10.00 óra, illetve határozatképtelenség esetén 11.00 óra. Ez 
megelőzi a Magyar Lovassport Szövetség éves rendes közgyűlésének időpontját és megfelel az Alapszabály 
21. § (2) bekezdésének. A jelöléseket a következő jelölő bizottsági tagoknál lehet megtenni: Könyves Tóth 
Eszter, Flanek Regina, Csipkereki Olga. 

2020. február 24. 

1./2020./II.24.Eh.: Az elnökség a 2019. évi pénzügyi beszámolót elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti. 

2020. március 04. 

1./2020./III.04.E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége a fogathajtó szakbizottság javaslata 
alapján, a kettes- és négyesfogathajtók szövetségi kapitányi feladatainak ellátására Tóth Tamást nevezi ki. 
A megbízatás határozatlan időre szól. 

2./2020./III.04.E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége a lovastorna szakbizottság javaslata 
alapján, a szövetségi kapitányi feladatok ellátására Villányi Krisztinát nevezi ki. A megbízatás határozatlan 
időre szól. 

 



2 
 

2020. május 07. 

1./2020./V.07.E.h.: Az Elnökség elfogadta a “Zárt kapus lovasversenyek általános járvány- és 
egészségvédelmi szabályait”. 

2./2020./V.07.E.h.: A szakbizottságok a “Zárt kapus lovasversenyek általános járvány- és egészségvédelmi 
szabályai” alapján alakíthatják ki a szakágra vonatkozó speciális szabályokat. A szakágakra vonatkozó 
speciális szabályokat az Elnökség hagyja jóvá. Az Elnökség jóváhagyása után 14 nap elteltével kerülhet sor 
az első szakági zárt kapus lovasverseny megrendezésére. 

3./2020./V.07.E.h.: Az elnökség az átigazolási időszakot 2020. július 1-ig meghosszabbítja. 

4./2020./V.07.E.h.: A korábbi sportorvosi engedélyek a veszélyhelyzet után 30 napig érvényben vannak. 

2020. június 12. 

1./2020./VI.12.E.h. : Az Agrárminisztérium 2020. évi „Lovas rendezvények támogatása” címen biztosított 
forrás terhére, a Mezőhegyesen 2020. július 1-5. között megrendezésre kerülő nemzeti fogathajtó verseny 
rendezője, 1 500 000.- forint támogatásra jogosult.  

2020. augusztus 19. 

1./2020./VIII.19.E.h.: Az Agrárminisztérium által nyújtott „2020. évi Lovas rendezvények támogatás” 
előirányzatú forrásból, az Elnökség 10 000 000 forinttal támogatja a Kisbér-Ászár versenyhelyszínen 
megrendezett fogathajtó verseny rendezőjét. 

2./2020./VIII.19.E.h.: Az Elnökség módosította az Általános Szabályzatot. A módosított szabályzat a 
határozat meghozatalának dátumától lép hatályba. 

3./2020./VIII.19.E.h.: Az Elnökség módosította a Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzatot. A módosított 
szabályzat 2020. szeptember 15-től lép hatályba.  

2020. augusztus 26. 

1./2020./VIII.26.E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége 1 000 000 forinttal támogatja a BetűNet 
Média és Hírügynökség Kft gondozásában megvalósuló, „Lovak és lovasok Békés megyében” című 
dokumentumfilm elkészítését. 

2020. szeptember 22. 

1./2020./IX.22.E.h.: Az Elnökség egyhangúlag támogatja Pilisjászfalu, Unikornis Lovarda 2021. FEI 
Gyermek, Ifjúsági és Fiatal Lovas Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatát.  

2./2020./IX.22.E.h.: A Lovastorna szakbizottság által benyújtott kérelmet az Elnökség megvitatta. A 2021. 
évi Világbajnokságra való felkészülésre tervezett költségvetést és a szövetségi kapitány költségeihez való 
hozzájárulás összegét az Elnökség elfogadja és a központi költségvetésből támogatja. 
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2020. november 25. 

1./2020./XI.25.E.h.: Az Elnökség dr. Kovács Anna Máriát a Magyar Lovassport Szövetség Fegyelmi 
Bizottságának tagjai közé választotta.  

2./2020./XI.25.E.h.: A 2021. évi Budapesten megrendezésre kerülő FEI Négyesfogathajtó Európa-
bajnokság szombati és vasárnapi versenynapjával egyidőben nemzetközi és nemzeti országos kategóriájú 
lovasverseny nem rendezhető. 

3./2020./XI.25.E.h.: Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a 2020. évi Agrárminisztérium – „Lovasversenyek 
megrendezésének támogatása” forrás felhasználásának költségtervmódosítását.   

4./2020./XI.25.E.h.: Az Elnökség a 2023. FEI Kettesfogathajtó Világbajnokság, Budapest – Kincsem Park 
helyszínen való megrendezésre vonatkozó pályázatot támogatja. 

5./2020./XI.25.E.h.: Az Elnökség a 2023. FEI Díjugrató Gyermek, Ifjúsági és Fiatal Lovas Európa-bajnokság 
Szilvásvárad helyszínen való megrendezésre vonatkozó pályázatot támogatja. 

2020. december 09. 

1./2020./XII.09.E.h.: Az MLSZ Elnöksége az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a 
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 
bevezetéséről c. jogszabály 5. § (1) bekezdésben rögzítettekre figyelemmel, a díjugrató és a fogathajtás 
szakágban a szakági tisztviselők (szakbizottsági tagok) megbízatásának 2021. évben lejáró 4 éves időszakát 
2022. március 31-ig, ill. a 2022. évben esedékes szakági közgyűlés dátumáig (amelyik a korábbi időpont) 
meghosszabbítja, tekintettel a jelenleg jogszabály alapján fennálló, szakági gyűlések összehívását 
akadályozó veszélyhelyzetre, ill. arra, hogy az esetlegesen megtartható év közbeni tisztújítás a felelős 
szakmai tervezést és végrehajtást hátrányosan befolyásolja, ill. ellehetetlenítheti. 

A jelen elnökségi határozatot a veszélyhelyzet megszűnését követően megtartandó szakági gyűlés elé kell 
majd terjeszteni, jóváhagyásra. 


