
 

 

Jegyzőkönyv 
 

amely készült 2018.03.29-én a Gy-M-S megyei Lovas Szövetség Fogathajtó Szakág 2018 évi évadnyitó 
Közgyűlésén. 
 
Jelen vannak: a jelenléti íven szereplő személyek. 
 
Levezető elnök: Takács Attila fogat szakági referens. 
 
A közgyűlés határozatképes. 
 
Jegyzőkönyv vezető: Katona Balázs (elfogadja) 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Hima László (elfogadja) 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Fülöp Zsolt (elfogadja) 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) 
 
Napirendi pontok ismertetése a meghívó alapján. 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) elfogadja 
 
Javaslat újabb napirendi pontra?  
Nincs. 
 

1. napirendi pont 
 
Versenynaptár: 
2018. 04.21.   Egyed – akadályhajtás 
 04.27-28-29. Mórichida B és C kat 
 05.01.  Pér – akadályhajtás 
 05.21.  Börcs – kombinált 
 05.27.  Nagyszentjános – akadályhajtás 
 06.02.  Csorna – akadályhajtás 
 06.09.  Kóny – kombinált 
 06.16.  Veszkény – kombinált 
 07.29  Kapuvár – akadályhajtás 
 09.09.  Farád – akadályhajtás 
 09.15.  Öttevény – akadályhajtás 
 09…?  Lébény – kombinált 
További információ? 
Varga Adrienn: Abda tervezett verseny, információ később. 
Katona Balázs: Bodonhely verseny (akadályhajtás) várható 
 

2. napirendi pont bajnokságok kiírása 
 
Minden kategória a szabályzatban meghatározott kocsi típussal köteles hajtani a versenyeken. 
Akadályhajtásban díjhajtó kocsival, egyesfogatoknál engedélyezett a 150 cm nyomtávú kocsi 
használata az országos kiírásnak megfelelően. 
Javaslat: Kombinált akadályhajtásban a megyében a selyba típusú akadályok szélessége 160 cm. 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) elfogadja 
 



 

 

Bajnokságba beszámító versenyek számának meghatározása. 
7 db akadályhajtás a bejelentett. (Bodonhely elvileg lesz, az a 8.) 
Javaslat: Legalább 50% számítson 

 
Közgyűlés határozata: 
A Gy-M-S megyei akadályhajtás bajnokságban minimum 1, maximum 4 verseny számítható be egyes, 
kettes és póni kettesfogat kategóriákban. 
 
Közgyűlés határozata: 
A Gy-M-S megyei kombinált akadályhajtás bajnokságban minimum 1, maximum 3 verseny számítható 
be egyes, kettes és póni kettesfogat kategóriákban. 
 
Bajnoki pontok az országos szabályzatban szereplő táblázat alapján kerülnek kiosztásra. 
 
A közgyűlés a Gy-M-S megyei akadályhajtás bajnokság és a Gy-M-S megyei kombinált akadályhajtás 
bajnokság kiírását elfogadta. 
 
Tájékoztató a megrendezésre kerülő Mórichida CAN-B, háron számos C kat versenyről. 
Huszár Dávid a rendezők nevében szeretettel hív meg minden sporttársat a versenyre, elmondja, 
hogy az előkészületek jól haladnak, remélhetőleg a kiírás is hamarosan engedélyezésre kerül. 
Kéri a megjelenteket, hogy nyilatkozzanak indulási szándékukról a mórichidai versenyen. 
Szóbeli jelentkezések: 
Németh Krisztián (H1), Burányi Gábor (P2), Varga Adrienn (B-H2), Gyurós Ardián (P2), Karsay Sándor 
(P2 lehet 2 fogattal?), Papp Zsolt (C-H2), Horváth Gergő (P2), Stoiber Dávid (C-H2), Nyerges Kristóf 
(P2), Huszár Dávid (H2), Hima László (B-H2), Szalai Gábor (C-H2), Takács Attila (C-H2), Horváth Károly 
C-H2). 
Horváth Károly jelzi, hogy van lehetőség, hogy négyesfogattal indul a versenyen. Takács Attila jelzi, 
hogy ebben az esetben a verseny érdekében Ő is vállalja a verseny négyesfogattal. 
 

3. napirendi pont 
 
Egyebek 
 
Somorja – kongresszus tájékoztató 

 a nemzetközileg felismert problémák hasonlóak a magyar fogathajtást érintő problémákhoz 

 bíróknak tád határaik vannak, nincsenek szankcionálva az esetleges rossz döntések (példák) 

 kevés néző 
 
Győr megyei selybák bérletéből 59.700,- Ft van. 
Javaslat: 50.000 Ft-ot ajánljon fel a szakág a mórichdai verseny rendezői részére támogatásul. 
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja. Huszár Dávid átvételi elismervény aláírásával az összeget 
átveszi. 
 
A megyei szakág a 2017-es évben átlépte a tervezett költségvetést, ennek okán a vezetőség úgy 
döntött, hogy a megyei lovas szövetség továbbra is támogatja a döntőkön induló fogatok nevezési 
díját, azzal a feltétellel, hogy legalább az indulók számához képest 50%-os, vagy jobb eredmény kell 
elérni. Ellenkező esetben a hajtónak a nevezési díjat a megyei szövetség részére meg kell téríteni. 
 
A megyei lovas szövetség át fog alakulni egyesületté, tagjai a megyei egyesületek lesznek. 
Hima László: meg kell vizsgálni a közhasznúság lehetőségét. 
A megalakuláskor lesz megbeszélés… 
 



 

 

A vezetőség kéri, hogy aki még a megyei tagdíjat nem rendezte, azok a kedves sporttársak legyenek 
kedvesek rendezni a megyei sportirodában. 
 
További kérdés és javaslat nem érkezett. Takács Attila a közülést berekeszti. 
 
Börcs, 2018.03.29. 
 
Hima László   Fülöp Zsolt   Takács Attila  Katona Balázs 
jzk. hitelesítő   jzk. hitelesítő  szakági referens szakági titkár 
 
 
Kijelentem, hogy a gépelt jegyzőkönyv megegyezik a kézzel írt jegyzőkönyvvel amely a történteket 
tényszerűen a valóságnak megfelelően írja le.  
Készítette: Katona Balázs 


