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Jegyzőkönyv 
 
Amely készült 2016.02.05-én Börcs településen. 
Jelen vannak:  
Kovács Zoltán Győr-Moson-Sopron megyei Fogathajtó Szakági Referens 
Fogathajtók 
Érdeklődők 
 
Kovács Zoltán köszönti a jelenlévőket és örömét fejezi ki a viszonylag magas résztvevő 
létszám okán. 
 
Az első gondolat után a jegyzőkönyv vezetésére önként jelentkezőt kér.  
1 jelentkező: Katona Balázs 
A megjelenteket szavazásra kéri, mégpedig a jegyzőkönyvvezető szerepét illetőleg. 
Szavazás: egyhangú igen 
 
Kovács Zoltán: önként jelentkezőt kér jegyzőkönyv hitelesítő személyére 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Soóky Csaba és Németh Krisztián. 
A megjelenteket szavazásra kéri, mégpedig a jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása okán. 
Szavazás: egyhangú igen 
 
Kovács Zoltán: ismerteti a napirendi pontokat 
1. pont: tisztújítás 
Kovács Zoltán 2015 év végi közgyűlésen lemondott, a megjelentektől kéri, hogy 
gondolkodjanak az új szakági referens személyén. 

Ennek kapcsán teszi fel a kérdést, hogy a megjelentek döntsék el, hogy a szakági referens 
személyéről az egyesületi képviselők, avagy a helyszínen megjelent versenyzők szavazzanak-
e. 
Szavazás:  

Egyesületek jelölhessenek és szavazhassanak. Eredmény: senki 
Versenyzők jelölhessenek és szavazhassanak. Eredmény: egyhangú igen 

 
Kovács Zoltán jelöltet kér. 
Nyerges Ferenc: több hajtóval egyeztetve a jelölt Takács Attila 
Kovács Zoltán: kérdés: Takács Attila vállalja-e? 
Takács Attila: Igen vállalja, amennyiben bizalmat szavaznak neki. 
Kovács Zoltán: Más jelölt? Eredmény: nincs más jelölt. 
Kovács Zoltán: szavazás: új szakági referens Takács Attila? 
 Eredmény: egyhangú igen 
Kovács Zoltán kéri a megjelenteket, hogy a jövőben támogassák Takács Attilát munkájában 
és minél többen jelenjenek meg a megyei gyűléseken. 

 
2. pont: Versenynaptár 
Kovács Zoltán kéri a rendezőket, hogy a 2016-os versenynaptár kialakítása során figyeljenek 
egymás versenyeire és legyenek tekintettel egymásra, ne szervezzenek ugyan azon 
időpontra a megyében versenyeket. 
3. pont: Egyebek 

Kovács Zoltán lemondása megtörtént már 2015 decemberében 
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A jelen gyűlés kezdetén nem került felolvasásra a liszensszel rendelkező egyesületek és 
versenyzők névsora, de a megjelent személyek és a szavazati eredmények minden kérdésben 
egyértelmű és egyhangú döntést eredményeztek, ezért erre nincs szükség. 
Kovács Zoltán köszöni az eddigi támogatást és jó munkát kívánva adja át a szót utódjának. 
 
Takács Attila: köszöni a bizalmat és minden felajánlja segítségét a jövőre való tekintettel. 
Kérése, hogy olyan megyét kell a jövőben kialakítani, ahol nincs áskálódás és egymás háta 
mögött szervezkedés, hanem minden problémát meg kell beszélni, és meg kell oldani. 
A 2015-ös évben megrendezett versenyek bebizonyították, hogy vannak versenyzők, 
helyszínek és rendezők. A versenyek jók voltak. 
 
Takács Attila kérése: szüksége van egy segítségre az adminisztráció kapcsán. Szakági 
titkárnak javasolja Katona Balázst. 
Szavazást kér. A szavazást Kovács Zoltán vezeti le. 
Kérdés: elfogadják-e a jelenlévők Katona Balázst szakági titkárnak? Megjegyzés: támogatja a 
javaslatot, szüksége van a vezetőnek segítségre. Továbbá létezik olyan megye ahol több 
személy vezet egy szakágat. 
Szavazás. Eredmény: egyhangú igen 
Katona Balázs jelenléti ív nyomtatványt ad át Takács Attilának. 
Takács Attila kéri, hogy a jelenléti ívet lehetőleg mindenki hiánytalanul töltse ki, mert a 
jövőben így lehet mindenkit maradéktalanul informálni. 
 
Takács Attila: információ: a megyei tagdíjakat csak az évadnyitó közgyűlésen lehet befizetni, 
emiatt minden egyesületnek szükséges a jelenléte. 
Győr-Moson-Sopron megyei Lovas Szövetség tisztségviselőinek megválasztásáról információ. 
Megyei elnöki posztra jelölt: Bagi Károly, a titkári teendőket egy könyvelő fogja végezni, 
akinek a személye még nem ismert. 
  
Takács Attila: Kérdés és szavazás: A fogathajtók támogatják-e Bagi Károlyt az elnöki posztra? 
Szavazás: Eredmény: Egyhangú igen. 
 
Kovács Zoltán: vannak olyan egyesületek, ahol több szakág is képviselteti magát, emiatt 
problémát okozhat, hogy a fogathajtók nem értesülnek a hírekről csak az egyesületek. 
 
Katona Balázs: létre kell hozni egy szakági e-mail címet, ahonnan mindenki értesülhet 
minden információról. 
 
Takács Attila: jó ötlet, kérdés a fogathajtók felé: van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? 
Nincs 
 
Versenynaptár egyeztetése: 
2016.04.23. Egyed, kombinált akadályhajtás 
2016.05.08. Bágyogszovát, kombinált akadályhajtás 
2016.05.16. Börcs, kombinált akadályhajtás 
2016.05.21. Nagyszentjános, akadályhajtás 
2016.06.04. Csorna, kombinált akadályhajtás 
2016.06.11. Kóny, kombinált akadályhajtás 
2016.06.17. Veszkény, meghívásos éjszakai szinkronhajtás 
2016.07.18. Veszkény, kombinált akadályhajtás 
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2016.09. Lébény, kombinált akadályhajtás (időpont pontosítás alatt) 
Egyéb időpont bejelentés nem érkezett. 
 
Takács Attila: látható, hogy az akadályhajtások száma kevés, gyengébb a teljesítmény az 
akadályhajtásban országos szinten. Emiatt az akadályhajtást gyakorolni kell. 
Amennyiben igény van rá Takács Attila vállalja, hogy egy szerény körülmények közötti 
akadályhajtó versenyt rendez az évad vége felé. 
Katona Balázs: csatlakozik a kezdeményezéshez, vállalja, hogy a versenyirodát és az időmérőt 
költségtérítés nélkül biztosítja ehhez a versenyhez. 
Takács Attila: további lehetőségeket vár az akadályhajtás gyakorlásához. 
B kategóriás verseny rendezésére sajnos a megyében nem érkezett információ 
 
Országos C kategóriás döntő helyszíne Mindszent, ideje 2016.10.08. 
 
Kérdés: póni kategória versenyezhet-e maraton kocsival? 
Takács Attila: Amennyiben az adott versenyszámban a szabályzat nem tiltja, akkor igen. 
 
Szlovákiában, a határhoz közel is lesznek akadályhajtó versenyek, megfontolandó az ottani 
versenyzés is! 
 
2016.02.15-én megyei lovas szövetségi közgyűlés lesz, utána hamarosan újabb fogat szakági 
közgyűlés várható, amelyen kiírásra kerül a megyei bajnokság is. 
 
Megyei selyba garnitúra kérdése. Eddig Kovács Zoltán kezelte, a következő közgyűlésre 
kérjük a bérlésekkel kapcsolatos dokumentációkat bemutatni. 
További kérdés, hogy ki fogja a megyei selyba garnitúrát kezelni? Erről döntés a következő 
közgyűlésen. 
 
A következő közgyűlés tervezett időpontja: 2016.02.20. 
 
Takács Attila: Egyéb információ, észrevétel, közlendő valaki részéről? 
 
Varga Adrienn: 2016.02.20-án abdai lovas bál lesz, szeretettel várnak mindenkit. 
 
Takács Attila és Kovács Zoltán köszönik a figyelmet, a részvételt és lezárják a közgyűlést. 
 
Börcs, 2016. február 05. 
 
Aláírások 
Kovács Zoltán     Takács Attila 
Katona Balázs    Soóky Csaba  Németh Krisztián 
 
UI.: A fent leírtak teljes egészében megegyeznek a helyszínen készült, kézzel írt 
jegyzőkönyvvel, melyet a szakági referensek, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal 
hitelesítettek. Az eredeti kézzel írt jegyzőkönyv Katona Balázs szakági titkárnál lefűzve 
megtalálható. 


