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JEGYZŐKÖNYV 
 
Amely készült 2016.11.25. Kóny Kerék Tó Vendéglőben a Győr-Moson-Sopron Megyei Lovas 
Szövetség Fogathajtó Szakág 2016 évadzáró Közgyűlésén. 
 
Jelen vannak: Takács Attila szakági referens a közgyűlés levezetője, Katona Balázs szakági titkár, 
valamint a jelenléti íven szereplő sporttársak. 
 
Takács Attila: 
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes. 
 
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a jegyzőkönyvvezetőt: Katona Balázs 
 
A közgyűlés egyhangúszavazással elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítőket: Szabó Tamás és Horváth 
Ádám. 
 
Takács Attila: 
Napirendi pontok ismertetése, melyek a meghívóban szerepeltek. 
 
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontokat, egyéb javaslat nincs. 
 
Takács Attila: 
1.  napirendi pont: Beszámolók a 2016-os évről: 
Az évben 6 akadályhajtó és 6 kombinált akadályhajtó verseny került sikeresen megrendezésre, 
melyet köszönünk a rendezőknek. 
További jeles események voltak, melyeken hajtóink részt vettek: Megyék döntője, „A” OB,  „B” OB, 
„C”OB, Póni OB, Magyar Derby. 
A megye 66 igazolt, liszensszel rendelkező fogathajtóval és 13 igazolt egyesülettel rendelkezik. Jól eső 
érzés, hogy az év elején a Megyei Szövetségnél a fogathajtó szakág tagjainak voltak csak rendben 
teljes körűen a befizetései. 
Nincs még pontos információ róla, de fennáll a lehetősége, hogy a jövőben a megyei rendszer 
megszűnik és visszahozzák a régiós rendszert. 
Tavasszal Országos Szakági Közgyűlés, választások lesznek, fontos a részvétel. 
 
Katona Balázs: Fontos, hogy minden egyesület képviseltesse magát egy fővel, vagy adjon 
meghatalmazást olyan személynek, aki ott lesz és szavaz. 
 
 A közgyűlés a beszámolót egyhangú szavazással elfogadta. Észrevétel, megjegyzés nincs. 
 
Takács Attila: 
2. napirendi pont:  
GY-M-S megyei Bajnokság eredményhirdetése, díjátadás 
 
4 kategóriában 1-3 helyezett versenyzőknek serleg és 
díjszalag, 4-6 helyezett versenyzőknek díjszalag került 
kiosztásra.  
Eredmények mellékletben, illetve a megye weboldalán 
olvasható.  
 
Gratulálunk a versenyzőnek! 
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A megye vezetősége különdíjakat ajánlott fel: 
Erdős Krisztián sporttárs részére a „B” kategóriás OB-n való eredményes szerepléséért 
Németh Richárd sporttárs részére a Magyar Derby –n való eredményes szerepléséért 
Saru Zsolt sporttárs részére az „A” kategóriás OB-n való eredményes szerepléséért 
ifj Karsay Sándor sporttárs részére a Póni Magyar Derby-n való eredményes szerepléséért. 
 
A Talent programban 2 megyei hajtó vesz részt, sikeres felvételt nyert: Nyerges Kristóf és ifj. Karsay 
Sándor. 
 
A közgyűlés az eredményeket egyhangú szavazással elfogadta. Észrevétel, megjegyzés nincs. 
 
Takács Attila: 
3. napirendi pont: 2017 évre vonatkozó tervek áttekintése: 
 
Katona Balázs: eddig ismert tervezett versenyek a megyében: 
 
2017.04.29. Bágyogszovát  kombinált akadályhajtás 
2017.04.30. Rábaszentmihály  akadályhajtás 
2017.05.20. Nagyszentjános  akadályhajtás 
2017.06.04. Börcs   kombinált akadályhajtás, vagy akadályhajtás 
2017.06.17. Veszkény  kombinált akadályhajtás 
 
Kovács Tibor: 
2017.06.10. Csorna  akadályhajtás 
 
Huszár Dávid: 
2017.04.22. Egyed  kombinált akadályhajtás 
 
Borbély János: 
2017.05.06. Abda  kombinált akadályhajtás, vagy akadályhajtás 
 
Takács Attila: 
A Lébényi Lovasok Egyesület jelezte, hogy szándékában áll egy 3 számos verseny megrendezése 
szeptemberben, azonban ehhez mindenekelőtt igényfelmérés, majd támogatás szükséges. 
A megyei fogat szakág támogatásáról biztosítja a rendezőt. 
 
Szabó Tibor: 
Támogatást kér a verseny megrendezéséhez. 
Érdeklődnek-e a versenyzők egy háromszámos verseny után? Részt vennének-e rajta? Az országból 
összesen legalább 25 versenyző részvételére lenne szükség. A jelen lévő hajtók kézfeltartással 
jelentős szándékot mutatnak a részvételre. 
A tervezett időpont szeptember közepe. 
 
Katona Balázs: 
Megjegyezni kívánja, hogy a támogatás nem feltétlen anyagi jellegű lehet, hanem bármilyen segítség 
jól jön. Pl.: maraton akadályok építésekor emberi segítség, munkaerő… 
 
Takács Attila: 
4. napirendi pont: Egyebek 
A 2016-os C OB előtt edzés volt tartva a döntőkre készülő hajtók részére, amely a visszajelzések 
alapján hasznos volt. Amennyiben az időjárás engedi január, február, március hónapokban további 
nyílt edzéseket tervezünk. További információ később. 
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Valakinek bármilyen észrevétele, kérdése, véleménye? 
Nincs 
 
A 2017-es megyei évadnyitó közgyűlés az országos közgyűlés után lesz megtartva. 
 
Amennyiben a téli időszak alatt bárkinek bármilyen információja van ami a közösség felé érdekes 
lehet kérjük jelezzék és szétküldjük, továbbítjuk. 
Takács Attila: 
Köszöni a figyelmet. 
A közgyűlést berekeszti, kéri a jegyzőkönyv hitelesítőket a kézi jegyzőkönyv aláírására, akik 
egyetértésükkel ezt megtették. 
 
Jó étvágyat a vacsorához. 
 
A közgyűlés után a jelenlévők közös vacsorával és baráti beszélgetéssel zárták a 2016-os 
versenyévadot Győr-Moson-Sopron megyében, Kónyban a Kerék Tó vendéglőben. 
 
 
Készült: Kóny, 2016.11.25. 
 
 
 
Takács Attila aláírás     Szabó Tamás aláírás 
 
Katona Balázs aláírás     Horváth Ádám aláírás 
 
 
 
Készítette: Katona Balázs 
Kijelentem, hogy a gépelt jegyzőkönyv megegyezik a kézzel írt jegyzőkönyvvel, amely a történteket 
tényszerűen, a valóságnak megfelelően írja le. 


