
Az alábbi határozatok születtek a 2015. 01. 21-én, Izsákon megtartott 
Fogathajtó Szakbizottság elnökségi ülésén.  

A határozatokat összeállította: Tóth Ferenc 
 
 

1/2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

Mondok József 2014. évet értékelő beszámolóját az elnökégi ülés egyhangúan elfogadta.  

 

2/2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

Tóth Ferenc továbbképzésekről és licencekről tartott beszámolójával az elnökség egyhangúan 

egyetért. 

 

3/2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

Mondok József 2014. évi pénzügyi beszámolóját az elnökség egyhangúan elfogadta.  

 

4./2015. (2015.01.21.) határozat:  

- Bíróküldő bizottság létrehozása, melynek feladata a hazai „A” és „ B” kategóriás versenyeken 

a bírói testületet kijelölni. A bírói testületet felkérni 2015. 04. 15-ig, és azt írásban a 

tisztségviselő bíróval és versenyrendezővel közölni a versenyrendezővel történt egyeztetés 

után. 

- A bírók tiszteletdíját a versenyrendező köteles megtéríteni.  

- A bíróküldő bizottság személyi összetételére javasolja elnöknek Némedi Istvánt, tagjainak a 

mindenkori szövetségi kapitányokat.  

 

5/2015. (2015. 01. 21.) határozat:  

A hajtó és a ló licence a 2015. évben nem változik, így a 2014. évi díjtételek maradnak.  

 

6/2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

2015. évtől kezdve Kiss Zoltán, „C” kategóriás elnöki megbízott mandátuma visszavonásra 

került. Úgynevezett elnöki megbízottak kinevezésére kerül sor, területi megosztással, akiknek 

a feladata a területükön megrendezett „C” kategóriás és „SZLV” kategóriás versenyek 

szakmai felügyelete. Az elnöki megbízottak az ellenőrzött versenyekről kötelesek 2 napon 

belül jelentést leadni  - az erre rendszeresített űrlapon -  a szakbizottság részére.  

 



- Észak-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Fejér megyék) 

Oros Imre 

- Dél-Dunántúl (Zala, Somogy, Tolna, Baranya megyék) - Keppelné Hetényi Mónika 

- Észak-Magyarország (Nógrád, Pest, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék) - Ladányi Béla 

- Bács-Kiskun, Csongrád megyék - Hatvani Gáborné 

- Délkelet-Magyarország (Békés, Jász-Nagykun-Szolnok  megyék) - Szabó Zsuzsa 

- Kelet-Magyarország (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megyék) - Szakács Róbert 

 

7./2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

A Fogathajtó Közgyűlés javasolt időpontja 2015. 02. 18. (szerda), 10.00 órai kezdettel. 

Határozatképtelenség esetén 11.00 órai kezdéssel Izsák Biczó Csárdában.  

 

8./2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

A 2015-ös versenynaptár összeállítását 2014. decemberében megkezdtük, melyet folyamatosan, 

hetente frissítünk és a Fogathajtó Szakág hivatalos honlapján közzétesszük.  Egyben kérjük a 

versenyrendezőket, hogy 2015. február 18-ig a szakbizottság felé versenyrendezési szándékukat 

jelezzék. 

 

9./2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

A szakbizottság meghatározta, hogy a „C” kategóriás Országos Döntő a megvizsgált pályázatok 

alapján  a Zalalövői Sport Egyesület rendezi meg.  

A Magyar Bajnokság helyszíne a versenynaptárban meghatározott időpontban Mezőhegyesen kerül 

megrendezésre.  

A Magyar Hajtó Derby a versenynaptárban meghatározott időpontban Vecsésen kerül 

megrendezésre.  

 

10./2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

A szakágnál tevékenykedő összes tisztségviselő fizessen licence díjat, így a pályaépítők és a stewardok 

is. Egyben javasolja, hogy ugyan azt a díjtételt fizessék, mint a bírók melyet a Magyar Lovassport 

Szövetség határozott meg. 

 

11./2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

A szakbizottság az új egyesfogat hajtó szövetségi kapitány személyéről a soron következő 

szakbizottsági ülésén dönt.  



12./2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

A 2015. 02. 22-én megrendezésre kerülő pálya építői és bírói továbbképzés díját 5.000.-Ft-ról 

6.000.Ft-ra módosítsa. 

 

13./2015. (2015. 01. 21.) határozat: 

A szakbizottság megvizsgálta a 2014. augusztus 22-én, Gyálon megtartott „C” kategóriás versennyel 
kapcsolatban Kiss Sándor „C” kategóriás versenyző beadványát.  
Kifogásának helyt adott a szakbizottság és István Pétert a verseny vezetőbíróját szóbeli 
figyelmeztetésben részesíti. A döntésről levélben kapnak értesítést az érintettek. 
 

 

A Fogathajtó Szakbizottság soron következő elnökségi ülését 2015. február 11-én tartja. 


