
 

 

Jegyzőkönyv 
 

amely készült 2019.03.22-én a Gy-M-S megyei Lovas Szövetség Fogathajtó Szakág 2019 évi évadnyitó 
Közgyűlésén. 
 
Jelen vannak: a jelenléti íven szereplő személyek. 
 
Levezető elnök: Takács Attila fogat szakági referens. 
 
A megismételt közgyűlés határozatképes. 
 
Jegyzőkönyv vezető: Katona Balázs (elfogadja) 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Gunyhó Tibor (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. 
 
Katona Balázs beszámolója az országos közgyűlésen elhangzottakról. 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) elfogadja 
 
Gy-M-S megye területén tervezett versenyek: 
2019.04.26-28. Mórichida 3 számos 
2019.05.05. Pér  akadályhajtás 
2019.05.18. Nagyszentjános akadályhajtás 
2019.06.01. Csorna  akadályhajtás 
2019.06.09. Börcs  akadályhajtás 
2019.07.28. Kapuvár akadályhajtás 
2019.09. Farád  akadályhajtás  
?  Abda  akadályhajtás 
 
2019.06.14. Veszkény éjszakai szinkronhajtás 
2019.06.15. Veszkény kombinált akadályhajtás 
2019.09.14. Lébény  kombinált akadályhajtás 
 
A közgyűlés határozatképes. 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) elfogadja a megyei versenynaptárt. 
 
A megye területén csak az akadályhajtás bajnokság kerül kiírásra, melynek állása a fogathajtó szakád 
weboldalán folyamatosan nyomon követhető. 
 
Tervezetten 7, vagy 8 pontszerző verseny kerül megrendezésre, melyből legalább 1, maximum 4 
verseny számít a bajnokságba. 
 
 



 

 

A közgyűlés határozatképes. 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) elfogadja a bajnoki pontszerzést. 
 
Javaslat: a 3 számos verseny megrendezésekor a versenyzők kérik, hogy amennyiben „csak” 
akadályhajtásban is vannak indulók, vagy egyéb (pl: D kat.) is megrendezésre kerül, akkor a 3 számos 
versenyben résztvevők kerüljenek előtérbe, és részükre az eredmények kihírdetését is tegyék meg a 
rendezők versenyszámuk után. 
 
Visz major helyzet kérdése. Korábban levél került elküldésre a Fogathajtó Szakbizottság felé, melyre 
válasz sem érkezett, és a szabályzatokba sem került bele. 
 
A közgyűlés egyhangú álláspontja: csak azon versenyek számítanak a megyei és országos 
pontszerzésbe, ahol kétfordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel versenyszám kerül 
megrendezésre, és ahol mind a két forduló és az összevetés (hibátlanok esetén) is lebonyolításra 
kerül.  
 
A közgyűlés határozatképes. 
A közgyűlés szavazása: Igen (egyhangú) elfogadja 
 
A közgyűlés módosításokkal elfogadásra került, mely e-mailben kiküldésre kerül, valamint a 
www.katonairoda.hu oldalon megtalálható. 
 
Egyebek napirendi pont 
Takács Attila tájékoztat, hogy a MLSZ-től sikeres pályázat útján visszakapott összegekkel együtt: 
2017 után 110.000,-Ft, 2018 után 130.000,-Ft, tagdíjak 140.000,-Ft. 
A megyei tagdíjbefizetések 70%-a a fogathajtó szakágat illeti meg. 
2019-es évben a szakág 340.000,-Ft-ból gazdálkodhat. 
 
 
 
 
 
 
További kérdés és javaslat nem érkezett. Takács Attila a közülést berekeszti. 
 
 
Börcs, 2019.03.22. 
 
 
Gunyhó Tibor   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 


