
Fogathajtó Szakbizottság elnökségi ülésének határozatai 
2016. 02. 01., Izsák 

 
1/2016 (02.01.) határozat: 
A 2016-os év kiemelt versenyeire beérkezett pályázatok elbírálása után a 
szakbizottság döntött a versenyek rendezési jogáról, melynek értelében 

  ‘A’ kategóriás egyes-, kettes- és négyesfogathajtó országos bajnokság 
döntője, Izsák, 2016. szeptember 30. – október 02. 

 Magyar Derby – póni egyes-, kettes-, négyesfogat, nagyló egyes-, 
kettes- és négyesfogat, Kisbér-Ászár, 2016. július 20. – 24. 

 ‘B’ kategóriás kettesfogathajtó országos bajnokság döntője, Gerjen, 
2016. szeptember 09. – 11. 

 ‘C’ kategóriás póni kettesfogathajtó országos bajnokság döntője, 
Hajdúböszörmény, pontos időpont később kerül bejelentésre 

 ‘C’ kategóriás egyesfogathajtó országos bajnokság döntője, Tass, 
2016. szeptember 04. 

 ‘C’ kategóriás kettesfogathajtó országos bajnokság döntője, 
Mindszent, 2016. október 08. 

A versenyek időpontjának esetleg változását a rendező egyesületek 
fenntartják. 
 
2/2016 (02.01.) határozat: 
Gáspár Sándor, a pónifogathajtók szövetségi kapitányának lemondását a 
szakbizottság elfogadta. 
 
3/2016 (02.01.) határozat:  
A szakbizottság ifj. Bozsik Józsefet bízza meg a póni- és egyesfogathajtók 
szövetségi kapitányi teendőinek ellátásával 2016. december 31-ig. 
 
4/2016 (02.01.) határozat: 
A fogathajtó szakbizottság Mitykó Zsuzsi szakági titkár szerződését 2016. 
január 1-től március 31-ig hosszabbítja meg, havi 155. 000 forint 
költségtérítéssel. 
 
5/2016 (02.01.) határozat: 
Fugli Károlyt szaktanácsadói feladatokkal bízza meg a szakbizottság, 
határozatlan ideig, a szakemberek és utánpótlás nevelés, képzés területén, 
mely feladatkör ellátásához költségtérítést is biztosít. 
 
 



6/2016 (02.01.) határozat: 
A fogathajtó szakbizottság döntése alapján 100.000 forint összeggel 
támogatja a Szakolyban, 2016. április 22. – 24. között megrendezésre kerülő 
’A’ és ’B’ kategóriás fogathajtó versenyt és rajtengedély vizsgát. 
 
7/2016 (02.01.) határozat: 
A 2016-os versenynaptárt a szakbizottság elfogadta. 
 
8/2016 (02.01.) határozat: 
A szakbizottság egyhangú szavazással támogatja a Parafogathajtók 
Világbajnokságának megrendezésére benyújtott pályázatot Izsák 
helyszínnel. 
 
9/2016 (02.01.) határozat: 
A 2015-ös év pénzügyi beszámolóját a szakbizottsági tagok elfogadták 
(mellékelve). 
 
10/2016 (02.01.) határozat: 
A szakág 2016-os pénzügyi gazdálkodásának tervezetét elfogadta a 
szakbizottság, mely tervezet a Magyar Lovassport Szövetség felé 
megküldésre került. 
 
11/2016 (02.01.) határozat: 
A Székesfehérváron, 2016. április 02-án megrendezésre kerülő 2015/2016-
os fedeles fogathajtó országos bajnokság döntőjét a szakbizottság bajnoki 
érmek biztosításával támogatja. Egyben kéri a Magyar Lovassport Szövetség 
elnökségét, hogy a fedeles fogathajtó országos bajnokságot, mint új 
kategóriát, vegye fel az Általános Versenyszabályzat országos bajnokságok 
közé. 
 
12/2016 (02.01.) határozat: 
A 2015. október 9-11. között Jászkarajenőn, több kategóriában 
megrendezett Magyar Bajnokságon indult versenyzők indulási 
jogosultságát, előzetes kvalifikációját a szakbizottság kivizsgálta. Jelen 
szakbizottsági ülésen a Magyar Bajnokságra vonatkozó eredményeket 
megtárgyalta. Ennek értelmében törlésre került az ’A’ kategóriás póni 
kettes és nagyló négyesfogathajtó kategóriák bajnoki eredménye. Az ’A’ 
kategóriás egyesfogathajtó bajnokság eredménye módosult, a 
csapateredmény törlésre került. Minden érintett levélben kap értesítést a 
döntésről, melyben a szakbizottság kéri a bajnoki érmek 
visszaszolgáltatását is. A teljes dokumentáció mellékelve. 
 



13/2016 (02.01.) határozat: 
A 2016-os nemzeti szabályzat módosításai elfogadásra kerültek.  
 
14/2016 (02.01.) határozat: 
A szakbizottság döntött a 2016. február 10-én tartandó éves szakági 
közgyűlésen díjazottakról. 
 
15/2016 (02.01.) határozat: 
A ’C’-s elnöki megbízottak 2015-ös versenyévad során ellenőrzött versenyei 
után a szakbizottság az 5 fő részére összesen 500. 000 forint költségtérítést 
biztosít, melyet a teljesített km arányában oszt szét.  
 


