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Fogathajtó Szakbizottságának határozatai 
2018. március 21., Nemzeti Lovarda, Budapest 

 
13/2018 (03.21.) határozat: 
A szakbizottság a Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán indulni szándékozó lovak 
és hajtók részére szervezett felkészítő edzőtábort 500.000 forinttal támogatja. Az 
edzéseket Peter Tischer (GER) vezeti. 
 
14/2018 (03.21.) határozat: 
A szakbizottság 1.500.000 forint támogatást nyújt az Ifjúsági Európa-
bajnokságon induló versenyzők felkészítésére, formaruhák vásárlására. 
 
15/2018 (03.21.) határozat: 
A szakbizottság 1.000.000 forintot különít el az Egyesfogathajtó 
Világbajnokságra való felkészülésre.  
 
16/2018 (03.21.) határozat: 
A szakbizottság 3.000.000 forint támogatást nyújt az Aachenben megrendezésre 
kerülő CAIO4*-os versenyen részt vevő magyar csapat számára. 
 
17/2018 (03.21.) határozat: 
A szakbizottság elfogadta a szakág 2018-as költségvetés tervezetét. 
 
18/2018 (03.21.) határozat: 
A szakbizottság Lázár Zoltán szakbizottsági tagot kérte fel a Mezőhegyesen 
induló és Aachenbe utazó négyesfogathajtó csapat összeállítására illetve a 
kettes- és négyesfogathajtók nemzetközi versenyeivel kapcsolatos szakmai 
feladatok koordinálásra. 
 
19/2018 (03.21.) határozat: 
Az éves szakági közgyűlést a szakbizottság 2018. április 11. (szerda), 10 órai 
kezdettel hívja össze, melynek helyszíne: Fülöpszállás, Biczó csárda. 
 
20/2018 (03.21.) határozat: 
A szakbizottság elfogadta az éves szakági közgyűlés napirendi pontjait. 
 
21/2018 (03.21.) határozat: 
A szakbizottság döntött az éves szakági közgyűlésen átadott elismerésekről.  
 
 



 
 
 
22/2018 (03.21.) határozat: 
A 2018-as évtől kezdődően a bejelentés nélkül tartott versenyeken részt vevő, 
licenccel rendelkező versenyzők és hivatalos személyek ügyét a Magyar 
Lovassport Szövetség Fegyelmi Bizottsága felé továbbítja a szakbizottság. 
 
23/2018 (03.21.) határozat: 
A Fejér megyét érintő ügyet a szakbizottság átadja a Magyar Lovassport 
Szövetség Fegyelmi Bizottságának. 
 
24/2018 (03.21.) határozat: 
Az idei évben hivatalos személyek (bírók, pályaépítők) minősülési változása 
nem lesz. A szakbizottság új szabályzatot dolgoz ki a nemzeti hivatalos 
személyek szintbesorolásával, minősülésével kapcsolatosan. 
 
25/2018 (03.21.) határozat: 
A szakbizottság nyilvántartásba veszi a nemzeti stewardokat és technikai 
kiküldötteket, mely listákat a Magyar Lovassport Szövetség felé továbbít. 
 
26/2018 (03.21.) határozat: 
A Heves Megyei Lovas Szövetséggel felveszi a kapcsolatot a szakbizottság és 
kéri, hogy a 2017-es CAN-C kettesfogat kategória megyei bajnoki címét a 
kiírásban megjelent versenyek alapján vizsgálja felül, a bajnoki pontokat 
számolja újra és ez alapján hirdesse ki az eredményt. 
 


