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MEGHÍVÓ 
   
A Magyar Lovassport Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága tisztelettel meghívja a szakágban tevékenykedő 
sportszervezetek képviselőit, versenyzőket, edzőket, bírókat, szülőket, támogatókat a szakági Tisztújító 
Közgyűlésére. A közgyűlés minden érdeklődő számára nyitott. 
  
Időpontja: 2020. január 26. (vasárnap) 13 óra 
Helyszíne: Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest Kerepesi út 7. 
  
A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabályának 16. § (1) pontja alapján   
„…A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.” Továbbá a (2) pontja 
alapján „…Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, 
a közgyűlést el kell halasztani…” és „…Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett 
kérdésekben, a szavazásra jogosultak 5%-nak jelenléte esetén határozatképes…” 
 
A megismételt közgyűlés 
 
Időpontja: 2020. január 26. (vasárnap) 14 óra 
Helyszíne: Nemzeti Lovarda, 1087 Budapest Kerepesi út 7. 
  
Szavazásra jogosultak azon sportszervezetek képviselői, akik megfelelnek a 2004. évi I. törvény sportról szóló 
szabályozásainak és amelyek a Magyar Lovas Szövetség felé tagdíjukat 2019. évben befizették és a Szakág hivatalos 
díjlovagló versenyén, az év során versenyzőt indítottak. 
A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a 
törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. 
Meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében 
gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerűen kitöltött mellékelt meghatalmazást a szavazati jogosultság 
megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés 
regisztrációjáért felelős tisztségviselőjének. 
  
Napirend: 
1. Levezető elnök, Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők megválasztása 
2. A Szakbizottság 2019. évi szakmai beszámolója és annak elfogadása 
3. A Szakág 2019. évi pénzügyi tervének (költségvetés) végrehajtásáról szóló beszámoló és annak 
elfogadása 
4. Szövetségi kapitány 2019. évi szakmai beszámolója 
4. Régiófelelősök 2019. évi szakmai beszámolója 
5. Díjátadások 
6. Tisztújítás: a szakág elnökének, és a szakbizottság tagjainak megválasztása 
7. Egyebek 
  
A Díjlovagló Szakág 2020. január 26-án tartandó Tisztújító Közgyűlésén a Jelölő Bizottság tagjai és elérhetőségük: 
 
Dallos Bea - xenophon@vnet.hu 
Pintérné Molnár Szilvia - pinterne10022@gmail.com 
Vígh Marianna - vighmarianna@gmail.com 
 
A meghatalmazás csatolmányként található. 
 
Kelt: Budapest, 2020. január 10. 

Postacím: 1146 Bp. Istvánmezei út 1-3 
Telefon: 06 70 426 4500 

E-mail: dijlovaglas@lovasszovetseg.hu 


