
Fogathajtó Szakbizottság elnökségi ülésének határozatai 
2015. 03. 17., Izsák 

 
 
26/2015 (03. 17.) határozat: A Szakbizottság ifj. Bozsik Józsefet kéri fel az 
egyesfogathajtók szövetségi kapitányi teendőinek ellátásra 2015. december 
31-ig. 
 
 
27/2015 (03.17.) határozat: A Szakbizottság Mitykó Zsuzsit nevezi ki 
szakági titkárnak. A megbízás 2015. április 01-től 2015. december 31-ig tart 
és havi 130.000 Ft összeg költségtérítéssel jár. 
 
 
28/2015 (03.17.) határozat: A Szakbizottság a modernizálást szem előtt 
tartva egy úgynevezett QR kódos, fényképes plasztik azonosító kártya 
rendszert vezet be a hivatalos személyek (bírók, pályaépítők, stewardok) és 
versenyirodák számára, mely költségeit a Magyar Lovas Szövetség felé 
Mondok József elnök úr terjeszti fel támogatásra. A szakág látható, gyorsan 
ellenőrizhető és informatikailag könnyen feldolgozható megkülönböztetést 
kíván adni a lovasversenyek hivatalos személyeinek az azonosító kártya 
bevezetésével, amelynek viselése az érintettek körében kötelező lesz. 
Felelős: Mitykó Zsuzsi 
 
 
29/2015 (03.17.) határozat: 2015. évben a szakág bevezeti a pályaépítők 
kategória szerinti liszensz díját, mely a bírói díjakkal megegyező.  
  - gyakorló: 5. 000 Ft 
  - III. osztály: 10. 000 Ft 
  - II. osztály: 12. 000 Ft 
  - I. osztály: 15. 000 Ft 
  - Nemzetközi: 15. 000 Ft 
 
 
30/2015 (03.17.) határozat: 2015. évben Békés megye beadott pályázata 
alapján, Orosháza helyszínnel kerül megrendezésre a ’C’ kategóriás póni 
kettesfogathajtó Országos Bajnoki döntő. Időpontja: 2015. szeptember 19.  
 
 
31/2015 (03.17.) határozat: A Talent programra való minősülési rendszer 
kidolgozásával Tóth Ferenc szakbizottsági tagot és Mitykó Zsuzsi szakági 
titkárt bízza meg az elnökség. Határidő: 2015. április 10. 



32/2015 (03.17.) határozat: A 2015-ös versenyszezonban az összevetéssel 
lebonyolításra kerülő akadályhajtó versenyek bírálata nem a FEI szabályzat 
szerint történik. Az összevetés is a hibapont büntetéses akadályhajtás 
szabályai alapján kerül elbírálásra (ugyanúgy, mint az alappálya). 
 
 
33/2015 (03.17.) határozat: A FEI Fiatal Lovak Világbajnokságára való 
minősülési rendszer kidolgozását és a rendszer felügyeletét Tóth Ferenc 
szakbizottsági tag látja el.  
  
 
34/2015 (03.17.) határozat: A bíróküldő bizottság által a nemzeti ’A’ és ’B’ 
kategóriás versenyekre delegált bírói listát a Szakbizottság elfogadta. 
 
 
35/2015 (03.17.) határozat: A bírók és pályaépítők listájáról törlésre 

kerülnek azok a személyek, akik 3 évre visszamenőleg nem fizettek liszensz 

díjat és nem vettek részt továbbképzésen. 


