
A Szakbizottság Elnökének 2015. évi beszámolója – Berényi Miklós 
 
 

A közgyűlés a szakbizottságot 2015.01.24-én választotta meg. Az első ülésre, az időpont 
egyeztetéseket követően, 03.01-én került sor, melyet az évben még további 6 követett. A 7 ülésen az SZB 
összesen 43 határozatot hozott. Az első ülésen került sor a feladatok elosztására az alábbiak szerint: 

 
1./ edzőképzés és továbbképzés, Talentum és Talent program, kapcsolattartás a szövetségi 
kapitánnyal: Pachl Péter. 
2./ Bíróképzés, továbbképzés, vizsgáztatás, versenynaptár, bírókijelölés, kapcsolattartás a külföldi 
bírókkal, programok karbantartása: Hillier Orsolya, Berényi Miklós, Losonczy Anikó. 
3./ Ny-magyarországi feladatok /kapcsolat a klubokkal, versenyszervezőkkel, tenyésztőkkel/, a 
pénzügyek teljes figyelemmel kísérése, kezelése: Cserpák Bea, Hafner Dóra. 
4./ K-magyarországi feladatok /klubok, versenyek szervezése, új helyszínek, stb/: Dr. Homoródi 
Nóra. 
5./ Világkupa, nemzeti bajnokságok szervezése, kapcsolat az Akadémiával: Hafner Dóra. 
6./ A német rendszer ismertté tétele, követelmények, a minősülés folyamata, a lovas jelvények 
"rendszere". Lovas gazdasági kapcsolatok kialakítása, támogatások, kapcsolattartás a német 
bírókkal: Losonczy Anikó. 
7./ Kapcsolattartás a központi régióval, az MLSZ elnökségével: Berényi Miklós. 

 
A legsürgősebb feladat a versenynaptár összeállítása, a nemzeti bajnokságok helyszínének 

megtalálása volt. 2015-ben 34 verseny került megrendezésre, 9 versenyt mondtak le a szervezők 
alapvetően az FKV veszélye miatt. A Magyar Bajnokság helyszínének Bábolna adott otthont. A verseny 
megszervezése nem volt egyszerű. Az U25-ös bajnokságot és a Talentum döntőt Páty szervezte meg a 
tőle megszokott szinten. Új versenyhelyszínként jelentkezett Kiskunfélegyháza /2 CDN/B. versenyt 
rendezett, valamint Sárvár és a kecskeméti Hírös lovarda. 
 

A 2015. évi versenyeken: 263 lovas indult, a startok száma 2383, licenszel rendelkező lovak 353, 
minősítő pontot szerzett egyesület 79. Az adatokat a 2014. évivel összevetve, mintegy 6-15%-os 
visszaesés tapasztalható. 

 
2015-ben 19 REV helyszínen /ebből 17 előre bejelentett volt/ 69-en tettek sikeres rajtengedély 

vizsgát. Ez a szám első látásra jelentős, de sajnos a sikeresen vizsgázottaknak csak kisebb része nevez a 
továbbiakban díjlovas versenyre. A 25/2015.sz. határozatban rögzített kritériumoknak Páty, Tattersal, 
Cinkota, valamint Győr és Hidegség tett eleget. 

 
2015-ben szövetségi kapitány váltásra került sor. Az új szövetségi kapitány Losonczy Anikó lett. 

Személyét az MLSZ elfogadta, de felhívta az SZB figyelmét, hogy néhány követelménynek nem tesz 
eleget, ezeket pótolnia kell. Anikó ezeket vállalta. 

 
2015. tavaszán új alapokra helyeztük a válogatott keretek kialakítását. 2 napos felmérést tartottunk, 

ahol a ló - lovas együttesek teljesítményét vettük figyelembe. A felmérést a szövetségi kap. és 3 bíró 
végezte. Ennek alapján került kialakításra a felnőtt, a korosztályos és a póni válogatott keret. 
 

A versenyzők éves teljesítményének díjazására új rendszert dolgoztunk ki, melynek lényege, hogy a 
tárgyévben, a legjobb 15 lovas között kerüljön felosztásra az az összeg, melyet korábban a CDN/A 
versenyek támogatására fordítottunk. A pénzjutalmak az SZB 13/2015.sz. határozata alapján, most 
kerülnek kiosztásra. 

 
2015-ben is folyamatos volt a Talentum Kupa - sorozat. Az év folyamán, a 25 fordulón, összesen 

892 start volt, a döntőn, Pátyon 37 lovas indult 38 lóval. A startok száma 85 volt. 
 
2015. kora őszén indult a Talent program. A lovasok felmérésére a Tattersalban került sor. Az 

egyes korcsoportokba, a lovasok kiválasztását a szöv. kap. és a programra kijelölt edzők végezték. 
Kialakultak a lovas - mentor párosok, a program folyik, s folytatódik 2016-ban is. A felmerülő költségeket az 
MLSZ fedezi. 
 
Az SZB tárgyalta és határozatot hozott a nemzeti bajnokságok új rendszeréről. 

A változások az alábbiak: 



1./ Magyar Bajnokság, fiatal lovak bajnoksága 
2./ Korosztályos bajnokság, Talentum kupa döntő, 
3./ U25-ös bajnokság. 

 
A magyar díjlovasok 2015-ben is részt vettek a DBT versenysorozaton. A 4 helyszínen, magyar részről 70 
startra került sor, 20 lovas és 23 ló részvételével. A magyar lovasok, a nyitott számokkal együtt 32 
helyezést értek el, ebből 3 első, 8 második és 6 harmadik hely. 
 
A döntőben:  "A" kategória - második Pörzse Virág, negyedik Barvicz Claudia, 
                        "L" kategória - második Vadon Sára, harmadik Dallos Eszter, 
                        "M" kategória - második Dallos Zsófia, harmadik Bodnár Robin Kadosa, 
                        "S" kategória -. harmadik Kerekes Ágnes. 
 
A versenysorozattal kapcsolatosan a kérdés nyitott, részt veszünk-e a 2016. évi verseny sorozaton, mivel 
mind a nevezés és főleg a döntő megrendezése nagyon komoly anyagi megterhelést jelent. 
 
Magyar Nemzeti Bajnokság 
 

2016. augusztus végén került sor a Magyar Nemzeti Bajnokságra, Bábolnán. A felnőtt, a 
korosztályos és a fiatal lovak bajnokságán összesen 237 start, 88 ló és 69 lovas vett részt. Ebből, a fiatal 
lovak bajnokságán 26 ló indult /4 éves - 9db, 5 éves - 8db, 6 éves - 9db./. 
 

Köszönettel tartozunk Bábolnának, hogy biztosította a helyszínt, bár egyes vélemények szerint a 
rendezésben akadtak hibák. Valójában a rendező mindent megtett a sikeres lebonyolítás érdekében, de 
minden kívánságot, elvárást teljesíteni, melyek között volt irreális is, még Bábolna sem tudott. 
 

A 2015.évi Magyar Díjlovagló Bajnok: Ács Róbert /Ács József LSE/ Deep Impact nevű lovával. A 
nehéz kategória bajnoka: Gémes Barnabás /Kwizda SE/ Ballentino nevű lovával. A közép kategória 
bajnoka: Szőke Tóth Berill /Fülöp KFT/ Evita nevű lovával. A könnyű kategória bajnoka: Iván Hanna 
/Kanizsa LK/ Equestricons Epiascer nevű lovával. 
 
Korosztályos bajnokság: 
Fiatal lovas bajnok: Gémes Barnabás 
Junior lovas bajnok: Szőke Tóth Berill 
Gyermek lovas bajnok: Iván Hanna 
 
Fiatal lovak bajnoksága: 
4 éves lovak bajnoka: Roi Soleil, Kaffka Zsófia - Monor Hotel 
5 éves lovak bajnoka: Quentin, Ács Róbert - Ács József LSE 
6 éves lovak bajnoka: Quatar, Ács Róbert -Ács József LSE 
 
Az U25-ös bajnokság: 
- U16 kategória: bajnok Nagy Panka, World Champion, Go fast SHS 
- U21 kategória: Gálfi Antónia, Havens Dark Lady, Xenofon LK 
- U25 kategória: Kornis Krisztina, Makro, Xenofon LK 
Csapatbajnokság: bajnok a Xenofon csapata /Bodnár Robin Kadosa - His Royality, Kornis Krisztina - Makro 
és Gálfi Antónia - Havens Dark Lady/. 
 
2015-ben is megrendezésre került a már hagyományosnak számító Fóti nemzetközi verseny, valamint 
Kaposvárott a világkupa forduló, melyet az SZB 300.000.-Ft-al támogatott. 
 
Nemzetközi kontinens bajnokságok: 
1./  Malmő, póni Eb. Két együttes képviselte hazánkat. Az első napon Iván Hanna 57 indulóból a 17-ik 
/69,25%/, Pachl Benedek, 26. hely /67,56%/. 
A második napon az 57 indulóból Pachl Benedek 38. hely /65,24%/, Iván Hanna 40. hely /64,87%/. 
A korosztályos Eb-n, gyermek és junior kategóriában csapattal indultunk, a fiatal lovas kategóriában egy 
lovasunk indult.    
 
 
 



 
Eredmények: 
Gyermek kategória: Yom Tow Jázmin, Duna Luna nevű lovával a döntőben 68,28%-al a kilencedik. Farkas 
Boglárka, Chicago navű lovával az első nap 68,4%-al, 31 indulóból a 10., a második nap 66,2%-al a 20. 
Nagy Panka Zina Dorinó nevű lovával az első nap 68,067%-al a 12., a második nap 66,00%-al a 21. 
A csapatversenyben a magyar csapat a 4. helyen végzett /7 csapat indult/, 0,1%-al maradtak le a 
dobogóról. 
 
Junior  kategória: Szőke Tóth Beril, Evita nevű lovával, a döntőben, a 16. 69,8%-al. Kökényessy Zsófia - 
Leopold nevű lovával az első nap 66 indulóból a 49. 66,00%-al, a második nap 33. 67,289%-al. 
Gálfi Antónia - Wardana nevű lovával az első nap 50. 65,892%-al, a második nap 41. 66,184%-al. 
Pachl Gergely - Whispering Beauty nemvű lovával az első nap 59. 63.973%-al, a második nap 53. 
64,579%-al. A junior csapat az induló 15 csapatból a 12. helyet szerezte meg. 
 
Fiatal lovas kategória: Gémes Barnabás Ballentino nevű lovával az első nap 64. indulóból a 26. 67,578%-
al, a második nap 47. 66,132%-al, így nem került a döntőbe. 
 
Edzőképzés: 2015-ben két alkalommal került sor edzőképzésre. Ápr. 1-3. Páty, Laurens van Lieren és 
nov. 27-29. Páty, Cathrina Wüst vezetésével. Mindkét alkalommal az edzőtáboron, alapvetően a válogatott 
kerettagok vettek részt. 
 
Bíró továbbképzés: nov. 27-29. Páty. Chatrina Wüst, FEI "O" bíró. 
Az első két nap a bírók részt vettek az edzőtáboron, majd a harmadik nap Arie Yom Tow úr jóvoltából, a 
Buda Gourment színház termében, vetítéssel egybekötött programelemzésekre került sor a bí rók részére. 
 
A díjlovaglás támogatása 2015-ben: 
Olyan személyt tudhatunk támogatóként, aki nem csak a 2015-ös évben, de hosszú évekre előre 
elkötelezte magát a magyar díjlovaglás mellett. Meghívta az áprilisi és novemberi programok vezetőit, 
magára vállalta az eseményekkel kapcsolatos összes költséget. 
Levelében, melyet jan. 10-én, a DET fórumot követően írt, az alábbiakat közli: célok 
- nemzeti bírók részvételével képzések szervezése, 
- a magyar edzők ismerjék meg a nemzetközi bírók elvárásait, 
- a magyar lovasok kerüljenek kapcsolatba a nemzetközi bírókkal, 
- pozitív lobbyzás a nagy befolyással rendelkezőknél, 
- 2016-ban 2 alkalommal szervez továbbképzést 3 nap időtartamban a bírók részére, márciusban Eddy van 
Weterrode, novemberben Thomas Lang jön Magyarországra, mindketten FEI "O" bírók, bírálni fognak a 
Rio-i Olympián, 
- a lovasok, elsősorban a fiatal tehetségek fejlődésének biztosítása érdekében: 2016. januárjától, Nicolette 
van Leeuwen, holland edzőnő, 1-2 éven keresztül, hat-hetente, 3 napra Magyarországra jön, hogy együtt 
dolgozzon a magyar edzőkkel és tanítványaikkal. 
Arie Yom Tow úr leveléből. "Az egyetlen érdekem az együttműködés, készen állok az együttműködésre 
bárkivel és mindenkivel az elkövetkezendő években, hogy négy-nyolc év alatt létrehozzunk egy minőségi, 
magyar nemzeti díjlovas csapatot, mely részt tud venni az olimpiai játékokon." 
Yom Tow úr a fenti támogatás minden költségét magára vállalta. 
Hihetetlen nagyvonalú segítség, melyet őszintén köszön a magyar díjlovaglás! 
 
2015. évi gazdálkodás: 
 

- Nyitó egyenleg:                                               6.613.000.-Ft 
- Bevételek: 

- edzők, bírók, versenyiroda sportló bejelentés             4.194.000.-Ft 
- licencdíjak                                                        2.371.000.-Ft 
- szabadkártya, stb.                                             200.000.-Ft 

                       Összesen:        6.767.000.-Ft 
  Mindösszesen:        1.338.0000.-Ft 
 

- Kiadások: 
- 2014-ről áthúzódó kiadások /közgyűlés plakettek, oklevelek, terembér, lovasok 
díjazása, REV helyszínek támogatása, kontinens bajnokságra utazó lovasok támogatása, 
stb./            518.000.-Ft 



- adminisztratív kiadások                                    804.000.-Ft 
/szakági adminisztrátor díjazása, telefon 
költség/ 
- A válogatotthoz kapcsolódó költségek         2.218.000.-Ft 
/Válogató - Páty, kontinensbajnokságok 
nevezési díja, csapatvezetők támogatása./ 
- Régiók támogatása                                                 90.000.-FT 
/Ennyit vettek fel a biztosított összegből./ 
- Hazai versenyek támogatása                              1.606.000.-FT 
/OB. 670000.-, Kaposvár: 300000.- DBT. 
100000.-, az OB. versenyzői díjazása 
450000.-, Talent Kupa döntő. 99000.- 
CDN/A verseny pénzdíja, Páty: 172000.- 
egyéb költségek 48000.- Német Gábor edző- 
tábori térítés./ 
- Reprezentációs adó - MLSZ költség                        18.000.-Ft 
leosztva. 

 
2016. évi nyitó egyenleg                                            7.747.069.-Ft 

 
Az SZB 2015-ös munkája, a belső viszonyok, mi vezetett oda, hogy ismét tisztújításra kerüljön sor. 

A márciusi első SZB ülésen osztottam el a feladatokat, mely néhány tag esetében változást hozott a 
korábbiakhoz képest. Ez talán nem tetszett egyeseknek, de visszajelzés nem volt. 
 

03.23-án levelet kaptam a Kwizda SE elnökétől, több kérdéssel, melyekre válaszoltam.  A 04.01.- 
SZB ülésen már komolyan jelentkezett az első konfliktus, mely részben a levélváltás miatt volt, kioktatást 
kaptam, mi a magánlevél és mi nem. Ugyanezen az ülésen szerepelt 3 téma, mely néhány SZB tagnál 
"kiverte a biztosítékot". /Edzői átminősítés, Prutkay Zoltán S1 szintű bírói kinevezése, az adminisztrátor 
személye./ A kérdésekben elfoglalt álláspontom miatt 04.20-án, Hillier Orsolya által írott levélben olyan 
állásfoglalás született részükről, hogy 04.21-i dátummal SZB tagságokról lemondanak, mivel céljuk az 
átlátható, támadhatatlan, demokratikus működés, mivel ez nem valósul meg. Hillier Orsolya 04.20-án 
egyeztetett Stróbl Dorottyával, a lemondással kapcsolatban, hogy 3 fővel működőképes-e az SZB. Csak 
érdekességképpen - a lemondani készülő 4 főből 2 fő januárban került be a Szakbizottságba. 
Nem fogadtam el a lemondást, arra gondoltam, a kezdeti zökkenők után összecsiszolódunk, hiszen igen 
sok feladatunk volt. /2015-ös versenynaptár, a nemzeti bajnokságok helyszíneinek megtalálása, stb./ 
Sajnos tévedtem. A további SZB üléseken is megmaradt az ellenségeskedés, csak új személyek kerültek a 
középpontba, Anikó és Péter. Sajnos, mint elnök ezen változtatni nem tudtam, s ez részben az én 
felelősségem is. 
 

A kialakult helyzetre és elfoglaltságára hivatkozva, november közepén lemondott SZB tagságáról 
Hafner Dóra. Közben, októberben megalakult a DET, levelet küldtek az SZB-nek, kérték, hogy részt 
vehessenek az október 31-i SZB ülésünkön, amihez én hozzájárultam. Eljöttek, felolvasták levelüket, 
melyben bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a szövetségi kapitány, Losonczy Anikó ellen. Elmondták, 
amennyiben az SZB nem foglalkozik az üggyel, a levelet megküldik az MLSZ elnökségének. Ezt követően, 
nov. 10-én Losonczy Anikó lemondott, de SWZB tagságát megtartotta. Ismét megkaptam, hogy az SZB 
ülést szabálytalanul vezettem, mivel hozzájárultam, hogy a DET tagjai jelen legyenek és szólhassanak az 
SZB ülésen. 
 

Így jutottunk el a nov. 27-i SZB ülésig, ahol lemondott SZB tagságáról is Losonczy Anikó, 12.31-i 
hatállyal Berényi Miklós, Pachl Péter és Dr. Homoródi Nóra. Az SZB ülés végén szót kért Hillier Orsolya és 
ő is lemondott SZB tagságáról. 
 

2015. nov. 30-án Hillier Orsolya levelet írt, melyben a nov. 27-i SZB ülésről szól - idézem a 
leveléből: "Bejelentem lemondásomat SZB tagságomról, lemondásomat azzal indoklom, hogy a mostani 
ülésen tárgyalt napirendek megtárgyalásával a függőben lévő kérdésekre végére pont került, az SZB 
megszűnhet. Tudniillik az SZB működése megszűnik, ha a 7 tagból négyen lemondanak. Az SZB 
feloszlatásának első gondolata már egész korán, tavasszal megfogalmazódott bennünk, akkor még volt 4 
tag, akik az SZB működését aggályosnak tartották. Sajnos a 4 tagból az egyik meg lett győzve és onnantól 
kezdve a kisebbségi lét dilemmájával kellett küzdeni: lemondjon az ember és a neve tiszta marad, vagy 
maradjon, mert akkor legalább némi befolyása van arra, hogy a folyamatok szabályosan menjenek. Sajnos 



a következő alkalom az SZB feloszlatására csak novemberben adódott, ez már másik 4 fővel, de a verseny 
nyugalma miatt akkor ezt tudatosan nem léptük meg, valamint mind a négyen úgy éreztük, hogy 
felelősségünk van abban, hogy a függőben lévő kérdések lezárásra kerüljenek, tehát addig feloszlatni az 
SZB-t nem szabad. Most végre ezekre pont került, sőt időközben már nemcsak a mi lemondásunkon múlik 
az SZB feloszlatása, hanem már minden tag eljutott arra a döntésre, hogy ez a felállás így 
működésképtelen." Igen Orsi, igazad van, ez a felállás így működésképtelen volt. 
 

Az elhangzottakból mindenki ki tudja hámozni, miért is. A kaposvári CDI előtti 4 fő, mivel 1 fő 
korábban "meg lett győzve", olyan 4 fő, melyből ketten szintén januárban kezdték a munkát az SZB-ben, s 
közülük egyet nagyon sok támadás ért az év folyamán, mint szövetségi kapitányt, 1 fő pedig, aki 9 éven 
keresztül korrekt módon dolgozott, nov. elején, még az ominózus 27-i SZB ülés előtt lemondott. A 4 főből 1, 
még 27-t követően sem döntött a lemondásról. 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 

Elnökké választásomat követően, többen elmondták, hogy az SZB üléseken történteket nem kell a 
"nyilvánosság" elé vinni. Ezzel én messze nem értettem és nem értek egyet, mivel egyrészt a díjlovas 
társadalom választott meg bennünket, nekik tartozunk elszámolással, másrészt az SZB nem egy titkos 
társaság, ülései nem titkosak, s csak idő kérdése mikor szereznek mindenről tudomást a választóink. 
Januári bemutatkozó levelemben, még megválasztásom előtt, az ellentétek félre tételéről, a hangulat 
megváltoztatásáról, a díjlovaglás érdekében folytatott közös munkáról beszéltem. Az SZB-n belül ezt 
megvalósítani nem tudtam. El kell jutnia mindenkinek addig, hogy alázattal szolgálja a magyar díjlovaglást. 
 

Az új SZB-nek kívánok sok sikert és eredményes munkát. Köszönöm a figyelmet! 

 


