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DSZ. 2020.03.03./1. a Díjugrató Szakbizottság egyhangú döntése alapján a 2019-2020. évi Fedettpályás 

Döntő díjazását, melyet a szakág pénzügyi alapjából fedez, kategóriánként az alábbiakban határozza 

meg: 

5 éves lovak döntő: 400e Ft 

6 éves lovak döntő: 500e Ft 

Utánpótlás lovak döntő: 600e Ft 

Gyermek lovasok döntő: 250e Ft értékű tárgyjutalmak a HORZE-tól. 

Ifjúsági lovasok döntő: 400e Ft 

Fiatal lovasok döntő: 500e Ft 

Amatőr lovasok döntő: 400e Ft 

Felnőtt lovasok döntő: 1 200e Ft 

 

 

 

DSZ. 2020.03.03./2. a Díjugrató Szakbizottság egyhangú döntése alapján a 2019. évi versenybejelentési 

díjakat, a megyéket képviselő különleges jogállású egyesületeknek, versenyrendezési hozzájárulásként a 

2020. évben kifizeti. 

 

Bács-Kiskun megye  880 000.-Ft 

Békés megye   220 000.-Ft 

Borsod-Abaúj Zemplén megyei   20 000.-Ft 

Csongrád megye  260 000.-Ft 

Fejér megye     20 000.-Ft 

Győr-Moson-Sopron megye 120 000.-Ft 

Hajdú-Bihar megye  160 000.-Ft 

Heves megye     60 000.-Ft 

Komárom-Esztergom megye 240 000.-Ft 

Nógrád megye     60 000.-Ft 

Pest megye   820 000.-Ft 

Somogy megye   520 000.-Ft 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 100 000.-Ft 

Tolna megye   100 000.-Ft 

Vas megye   100 000.-Ft 

Veszprém megye  420 000.-Ft 

Zala megye     20 000.-Ft 
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A Magyar Lovassport Szövetség Díjugrató Szakága 2020. január 18. napján, 6400 Kiskunhalas Szabó 

Ervin u. 2/a. helyszínen, a 2020. évi közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 

 
 
DSZ. 2020.01.18./1. a Közgyűlés a szavazat számláló bizottságra tett javaslatot, melynek tagjai: 
Bálint Gábor, Bíró Árpád, Kapoli István nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
DSZ. 2020.01.18./2. a Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, akik Szalai Klaudia 
és Kempelen Judit nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
 
DSZ. 2020.01.18./3. a Közgyűlés az ismertetett napirendet, mely a meghívóban is közzétételre került, nyílt 
szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
 
DSZ. 2020.01.18./4. a Közgyűlés az előterjesztett 2019. évi szakmai beszámolót nyílt szavazással, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
 
DSZ. 2020.01.18./5. a Közgyűlés az előterjesztett 2019. évi pénzügyi beszámolót nyílt szavazással, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
 
DSZ. 2020.01.18./6. a Közgyűlés az előterjesztett 2020. évi szakmai tervet nyílt szavazással, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
 
DSZ. 2020.01.18./7. a Közgyűlés az előterjesztett 2020. évi Díjugrató Szabályzatot nyílt szavazással, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
 
DSZ. 2020.01.18./8. a Közgyűlés az előterjesztett 2020. évi hazai díjugrató versenynaptárt nyílt 
szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
 
DSZ. 2020.01.18./9. a Közgyűlés az előterjesztett 2020. évi díjugrató licencek mértékére tett javaslatot: 
 
Szenior (51 éves kortól, 105 cm-es versenyszámig) licenc: díjmentes 
Ifjúsági (18 éves korig) nemzeti licenc: 15 000.-Ft 
Ifjúsági (18 éves korig) nemzetközi licenc: 18 000.-Ft 
Felnőtt (18 éves kor felett) nemzeti licenc: 18 000.-Ft 
Felnőtt (18 éves kor felett) nemzetközi licenc: 27 000.-Ft 
 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
 
DSZ. 2020.01.18./10. a Közgyűlés az előterjesztett 2020. évi pénzügyi tervet nyílt szavazással, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 


