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50/2019 (11.06.) határozat: 
A szakbizottság 2020. január 18-19. időpontban bíróképzést hirdet minden, a fogathajtó 
szakágban tevékenykedő versenybíró részére. A képzésen való részvétel ingyenes, a 
jelentkezéshez szükséges információkat és a pontos helyszínt a szakági honlapon 
közzétesszük. A szakbizottság 450.000 forintot különít el az oktatásra. 
 
51/2019 (11.06.) határozat: 
A szakbizottság támogatja Dobrovitz József egynapos, nyílt felkészítő edzések tartására 
vonatkozó felajánlását, miszerint az ország 6 régiójában, 6 helyszínen ifj. Dobrovitz Józseffel 
együtt szakmai programot kínálnak bármely kategóriában versenyző fogathajtók, lovaik és 
minden érdeklődő számára. Az edzők anyagi támogatásra nem tartanak igényt. A képzések 
időpontjai és a helyszínek szervezés alatt állnak. 
 
52/2019 (11.06.) határozat: 
A szakbizottság további 500.000 forinttal támogatja kettesfogathajtó hajtóink 2019-es 
világbajnokságon való részvételét. A korábban megítélt 3.500.000 forintos támogatást így 
4.000.000 forintra emeli a szakbizottság A támogatás megítélésének oka, hogy a hat magyar 
VB résztvevő nevezési és box-díját a Magyar Lovassport Szövetség a szakbizottság 
egyetértésével kifizette.  
 
53/2019 (11.06.) határozat: 
A szakbizottság a 2019. évi Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán indult lovak és hajtók részére 
270.000 forint támogatást nyújtott. A támogatás elszámolásának felelőse István Péter. 
 
54/2019 (11.06.) határozat: 
A szakbizottság támogatja Fintha Gábor (FEI ID: 10049530), FEI 4-es szintű pályaépítő 
korhatár meghosszabbításra vonatkozó kérelmét. 
 
55/2019 (11.06.) határozat: 
A 2019/2020-as fedettpályás bajnokság döntőjének helyszíne Szilvásvárad (időpont 
egyeztetés alatt). A döntő megrendezését a szakbizottság a kimagasló érdeklődésre tekintettel 
500.000 forinttal támogatja, mely összeget a rendező a pénzdíjak kifizetésére használhat fel. 
 
56/2019 (11.06.) határozat: 
Palkovics Dávid (igazolási szám: 46601) átigazolási kérelmét a szakbizottság elfogadta. 
 
57/2019 (11.06.) határozat: 
Horváth Ferenc, jelenleg kezdő/gyakorló szintű pályaépítő teljesítette a III. osztályú szint 
követelményeit, így a szakbizottság engedélyezi számára a szintlépést. 
 
58/2019 (11.06.) határozat: 
Horváth Krisztina Világ- és Európa-bajnokságokon -a szakág érdekében végzett- fotózási 
munkáját a szakbizottság 30.000 forinttal támogatja.  



 
59/2019 (08.08.) határozat: 
Hepp-Bihari Brigitta beadványát a szakbizottság megtárgyalta és elutasította, mert úgy ítélte 
meg, hogy a Baktalórántházán tartott fogathajtó versenyen ellene született döntés megfelelt az 
erre vonatkozó szabályoknak. Kérjük, hogy a jövőben a családtagok hivatalos személyként 
való közreműködésétől mindenki óvakodjon. 
 
60/2019 (08.08.) határozat: 
A szakbizottság támogatja a Nemzeti Fogathajtó Akadémia Egyesület által benyújtott 
kérelmet, mely a 2022-ben, Kisbér/Ászár helyszínnel megrendezésre kerülő FEI Gyermek, 
Junior és Fiatal Hajtók Európa-bajnokságával kapcsolatos. A szakbizottság a rendezési 
szándékot méltányolja és a Magyar Lovassport Szövetség felé továbbítja a kérelmet. 
 
A 2023-ban rendezendő FEI Kettesfogathajtó Világbajnokság megrendezésére, a Nemzeti 
Fogathajtó Akadémia Egyesület által beadott kérelemmel kapcsolatos döntést, a távoli 
határidő miatt, a Magyar Lovassport Szövetség elnökségének egyetértésével, későbbi 
időpontban kívánja a szakbizottság meghozni. 
 
61/2019 (08.08.) határozat: 
A szakbizottság köszönetét fejezi ki a Lázár Lovaspark tulajdonosainak a Fogathajtó 
Legendák Találkozójának megszervezéséért és az időskorú hajtókkal való törődésért, 
mindemellett gratulál a magyar fogathajtó kultúra és hagyományok ápolásának céljából 
kialakított kiállításhoz. 
 


