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1/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság felkéri Némedi Istvánt, az egyes- és pónifogathajtók szövetségi kapitányát, 
hogy a Kisbér/Ászáron megrendezésre kerülő FEI Pónifogathajtó Világbajnoksággal 
kapcsolatos válogatási elveket készítse el, tegye közé, és ennek alapján kezdje meg a 
világbajnokságra való felkészülést. 
 
2/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság felkéri Lázár Zoltánt, hogy a négyesfogathajtó válogatott felkészülését 
koordinálja a 2019-es versenyszezon során (CAIO versenyek és FEI Négyesfogathajtó 
Európa-bajnokság). 
 
3/2019 (02.18.) határozat: 
A fiatal fogatlovak kategóriájának koordinálásával, a 2019. szeptember 4-8. között 
Mezőhegyesen megrendezésre kerülő FEI Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán a 
csapatvezetői feladatok ellátásával István Pétert bízza meg a szakbizottság 2019. december 
31-ig. 
 
4/2019 (02.18.) határozat: 
A 2019-es év kiemelt versenyeire beérkezett pályázatok elbírálása után a szakbizottság 
döntött a versenyek rendezési jogáról, melynek értelében 

• CAN-A kategóriás nagyló egyes-, kettes- és négyesfogathajtó országos bajnokság 
döntője, Izsák, 2019. október 4–6. 

• CAN-A kategóriás póni egyes-, kettes- és négyesfogathajtó, CAN-B kategóriás 
kettesfogathajtó és gyermek, junior és fiatal hajtó országos bajnokság döntője, 
Jászkarajenő, 2019. október hónap folyamán – pontos időpont később 

• Magyar Derby – póni és nagyló egyes-, kettes-, négyesfogat, Mélykút, 2019. június 5-
9. 

• CAN-C kategóriás kettesfogathajtó országos bajnokság döntője, Tiszakécske, 2019. 
szeptember 21. 

• A CAN-C kategóriás póni kettesfogathajtó és egyesfogathajtó országos bajnokság 
döntőjének helyszíne Pincehely, időpontja 2019. szeptember 14. 

A versenyek időpontjának esetleg változását a rendező egyesületek fenntartják! 
 
5/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság 300.000 forinttal támogatja a CAN-C kategóriás kettesfogathajtó országos 
bajnokság döntőjének megrendezését. 
 
6/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság elfogadta a 2019. évi nemzeti fogathajtó versenynaptárt, megjelenés a 
www.fogatsport.hu honlapon folyamatos frissítéssel. 
 
 
 



7/2019 (02.18.) határozat:  
A szakbizottság a 2019-es évtől új licencet vezet be a nemzetközi versenyeken résztvevő 
hajtók számára, mely licenc feljogosít minden FEI azonosítóval rendelkező fogathajtót a 
nemzetközi versenyeken (CAI) való részvételre illetve a hazai fogathajtó versenyeken (CAN) 
való indulásra (bármely kategória) korcsoportjának megfelelően. A nemzetközi licenc díja 
megegyezik a CAN-A kategória licencdíjával (20.000 Ft). 
 
8/2019 (02.18.) határozat: 
A 2018-as év pénzügyi beszámolóját a szakbizottsági tagok elfogadták. 
 
9/2019 (02.18.) határozat: 
dr. Fejér Barna szakbizottsági tag a korábban beérkezett javaslatok figyelembe vételével 
aktualizálta a 2019-es évre vonatkozó hazai versenyek egységes szerkezetbe foglalt 
szabályzatát és a rajtengedély vizsgák szabályzatát, melyet a szakbizottság elfogadott, 
megjelenés a www.fogatsport.hu honlapon. A szabályzatokat a közgyűlés fogja véglegesen 
elfogadni. 
 
10/2019 (02.18.) határozat: 
Az éves szakági közgyűlést a szakbizottság 2019. március 20. (szerda), 10 órai kezdettel hívja 
össze, melynek helyszíne: Fülöpszállás, Biczó csárda. 
 
11/2019 (02.18.) határozat: 
A 2018/2019-es fedeles bajnokság döntőjének (március 30., Hortobágy) megrendezését a 
szakbizottság 400.000 forinttal támogatja.  
 
12/2019 (02.18.) határozat: 
A fedeles bajnokságok döntőjén a rendező köteles minimum 400.000 forint összdíjazású 
pénzdíjat kiírni a kategóriák számára. 
 
13/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság Mitykó Zsuzsi szakági titkár számára nyújtott havi juttatást 170. 000 forint 
költségtérítésben határozza meg 2019. január 1-től. 
 
14/2019 (02.18.) határozat: 
Drahanovszki Mihály részére, a hajtó korábbi eredményei alapján, versenyzői jogosultságot 
engedélyez a szakbizottság.  
 
15/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság Juhász Bertold korkedvezményes indulási kérelmét elfogadta, a versenyző 
indulási jogosultsággal rendelkezik a nemzeti gyermek póni egyesfogat kategóriában a 2019-
es versenyévadban. 
 
16/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság támogatja Werner Bernadett FEI steward kurzusra (Samorin) való 
jelentkezését.  
 
17/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság támogatja Ladányi Kovács Zoltán (FEI ID: 10082055) FEI technikai 
kiküldötti kurzusra (Samorin) való jelentkezését.  
 



18/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság támogatja Szepesi Ádám (FEI ID: 10109550) szintlépési kérelmét, mely 
szerint FEI 3-as szintű steward pozíciót tölthessen be. A promóciós kérelmet a Magyar 
Lovassport Szövetség továbbítja a Nemzetközi Lovassport Szövetség felé.  
 
19/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság Lippert Sándor (igazolási szám: 4778) versenyző átigazolási kérelmét 
egyhangúan elfogadta.  
 
20/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság Palkovics Dávid (igazolási szám: 46601) versenyző átigazolási kérelmét 
egyhangúan elfogadta.  
 
21/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság Szloboda Zoltán (igazolási szám: 50888) versenyző átigazolási kérelmét 
egyhangúan elfogadta.  
 
22/2019 (02.18.) határozat: 
A szakbizottság Szloboda Martin (igazolási szám: 51352) versenyző átigazolási kérelmét 
egyhangúan elfogadta.  
 
23/2019 (02.18.) határozat: 
A Hajdú-Bihar Megyei Lovas Szövetség beérkezett pályázata alapján 210. 000 Ft 
versenybejelentési díj visszafizetését engedélyezi a szakbizottság a 2018-ban, a szakág által 
jóváhagyott versenyek után befizetett versenybejelentési díjak összegéből. 
 
24/2019 (02.18.) határozat: 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lovas Szövetség beérkezett pályázata alapján 90. 000 Ft 
versenybejelentési díj visszafizetését engedélyezi a szakbizottság a 2018-ban, a szakág által 
jóváhagyott versenyek után befizetett versenybejelentési díjak összegéből. 
 
25/2019 (02.18.) határozat: 
ifj. Farkas Zsolt (49976) versenyző kérelmét a szakbizottság a hajtó előző évben szerzett 
eredménye alapján jóváhagyta, így a 2019-es évben CAN-A kategóriában versenyezhet. 
 
26/2019 (02.18.) határozat: 
A fogathajtó szakbizottság a sportág modernizációjáról szóló változtatási javaslatait 2019. 
február 28-ig megküldi a Magyar Lovassport Szövetség felé és kéri, hogy azokat a 
Nemzetközi Lovassport Szövetség részére továbbítsa. Mellékletben részletesen olvasható. 
 
27/2019 (02.18.) határozat: 
Vörös Zorán (50656) versenyző kérelmét a szakbizottság a hajtó előző évben szerzett 
eredménye alapján jóváhagyta, így a 2019-es évben CAN-A kategóriában versenyezhet. 
 
28/2019 (02.18.) határozat: 
Kiss Sándor (48489) versenyző kérelmét a szakbizottság a hajtó előző években szerzett 
eredményei alapján jóváhagyta, így a 2019-es évben CAN-A kategóriában versenyezhet. 
 


