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Békés Megyei Lovas Szövetség közgy űléséről 
 
Időpont: 2012. március 23.  1600 óra 
  
Helye: Békéscsaba, Őszi utca 7. (C SABATÁJ  Zrt . ebédlője) 
  
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) 
 

A 2012. február 10-én megválasztott új elnökség által szervezett első megyei 
közgyűlést Szabó Zsuzsa elnök nyitotta meg és köszöntötte a megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapításra került, a közgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv 
vezetésére az elnök Bíró Zsolt titkárt kérte fel. 
 
Napirendi pontok: 

1. 2012. évi versenynaptár  
2. Bajnoki kiírások (díjugrató, fogathajtó, távlovas, galopp, ügető, gyereklovas) 
3. 2012. évi költségvetés 
4. Bejelentések, egyebek 

A kiküldött meghívóban is szereplő, fenti napirendi pontokat a jelenlévők egyhangúan 
elfogadták. 
 
Az első napirend keretében Bíró Zsolt titkár ismertette a 2012. évi versenynaptár 
tervezetet időrendi (havonkénti) és szakági bontásban. A megjelentek közösen 
áttekintették, pontosították, véglegesítették és egyhangúan elfogadták a 2012. évi 
megyei Versenynaptárt. (A véglegesített versenynaptár 2. számú melléklet) 
 
A második napirend tárgyalása során az elnök először a díjugrató szakág bajnoki 
kiírás tervezetét ismertette. A tervezetben „A” és „B” verzió került meghatározásra. 
(3. számú melléklet). 
Susánszky Pál egy újabb verziót vázolt fel, mely szerint a nyolc fordulóból a 6 legjobb 
eredmény számítson a megyei bajnoki versenyben.   
Az elnök szavazásra bocsátotta elsőként a módosító javaslatot, a jelenlévő díjugrató 
egyesületek képviselői ezt nem támogatták. Az eredeti javaslatban szereplő két 
verzió közül a díjugrató egyesületek képviselői 4 igen és 1 ellenszavazattal 
elfogadták az „A” verziót.  
Dér Tibor megemlítette, hogy a döntő megrendezése emeli a megyei bajnokság 
fényét, megfontolandó, azonban hogy a megfelelő díjazáshoz esetleg a klubok 
járuljanak hozzá, amennyiben a megyei szövetség költségvetése  nem teljesül. 
A fogathajtó szakág C kategóriás (4. számú melléklet) és az SZLV (5. számú 
melléklet) bajnoki versenyszabályzat tervezetét ismertette az elnök. A fogathajtó 
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egyesületek képviselői  a C kategóriás kiírást egyhangúlan elfogadták, az SZLV 
esetében többen sérelmezték a szigorítást. 
A távlovas és távhajtó szakág által kiírt bajnoki versenykiírást a közgyűlés elfogadta. 
(6. számú melléklet) 
A gyermeklovas fesztiválokra vonatkozó kiírást Gyeraj Andrásné elnökségi tag 
ismertette (7. számú melléklet). A kiírást a közgyűlést megelőzően az ebben a 
versenytípusban érdekelt egyesületek közösen készítették el, így a közgyűlés 
egyhangúan elfogadta azt.  Gyeraj Andrásné kérte a klubokat, hogy minden verseny 
előtti hét közepéig adják le a nevezéseket, ezzel is könnyítve a versenyiroda 
munkáját. A kategóriánkénti fesztivál győzteseket a békéscsabai Nimród LK 
szeptember 29-ei versenyén köszöntik és díjazzák. 
Az ügető-galopp szakág az Ügető Champion, a Galopp Champion és 
Tenyészversenyt hirdeti meg idén. A bajnoki kiírás idén is a 2011-es évinek 
megfelelő. A bajnoki fordulók Orosházán kerülnek megrendezésre. 
 
A harmadik napirendi pont a 2012. évi költségvetés tervezet volt. (8. számú 
melléklet). Az elnök ismertette a 2012 évi bevételi és kiadási tételeket. 
Susánszky Pál felvetette, hogy a Magyar Lovas Szövetség miért nem utal vissza a 
megyei szövetségek részére a versenyzők által befizetett licence díjakból? 
Sérelmezte, hogy a klubok nem tekinthetnek bele a Díjugrató szakág és az országos 
lovas szövetség tételes elszámolásába, ezt a díjugratók közgyűlésén is felvetette, de 
az ott jelenlévők nem szavazták meg. Javaslata: a megyei elnök járjon el a fenti 
ügyekben.  
 
A közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot fogadta el: 
,,A Békés Megyei Lovas Szövetség elnöke a megyei közgyűlés felhatalmazása 
alapján kérje az MLSZ anyagi támogatását a megyei szövetség működéséhez, 
elsősorban a bajnoki rendszer díjazásához. Javasolja a közgyűlés, hogy a 
versenybejelentési díjak visszaosztásán túl, a befizetett versenyzői liszenszdíjak 40 
%-át utalja vissza az MLSZ a megyei költségvetéshez. 
Az MLSZ tegye lehetővé az érdeklődő klubvezetők számára a központi 
költségvetésbe való betekintést.” 
A 2012. évi megyei költségvetést a közgyűlés egyhangúan elfogadta.  
 
Negyedik napirendi pontban a bejelentések között:  
- Elsőként tagfelvételre került sor: 
1. Vésztői Lovas- és Hagyományőrző Egyesület (5530 Vésztő, Szilér utca 36., Elnök: 
Rábai Alexandra)  
2. Körös-menti Szabadidős Lovassport Egyesület (5630 Békés, Pusztaszeri u. 11., 
Elnök: Laukó András 
A közgyűlés a mindkét egyesület tagfelvételét egyhangúan támogatta. 
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- Másodikként az elnök ismertette az újonnan megválasztott elnökség javaslatát, 
miszerint a megyei tagdíj változatlanul 5 000 Ft/év maradjon, és kérte a klubokat, 
hogy március 31-ig a megkapott csekken fizessék azt be. 
 
EGYEBEK, BEJELENTÉSEK: 
o 2012. március 4-én Mezőhegyesen C kategóriás rajtengedély vizsgával 
rendelkezőknek egy rendkívül sikeres régiós továbbképzés került lebonyolításra, 
melyen 54 békés megyei hajtó vett részt. 
o Az elnök bejelentette, hogy feljegyzést írt az MLSZ elnökségének a klubok 
által jelzett, az egyesületi tagdíj megemelkedésével kapcsolatos észrevételekről 
(Pegazus című lap kötelező előfizetése). (9. számú melléklet) 
o Gyeraj Andrásné felhívta a klubok, versenyrendezők figyelmét egy új 
biztosítás lehetőségére, mely általános felelősségbiztosítás a versenyekre. Az 
igénybevétel egyik feltétele, hogy a klub a megyei Civil Szövetség tagja legyen. 
o Az elnök feljegyzést írt a szabadidős fogathajtó versenyszabályzattal 
kapcsolatos, a versenyrendezők által előzetesen jelzett problémák (szigorítások) 
miatt a Fogathajtó Szakág elnökségének. (10. számú melléklet) 
o A hagyományápolás jelentőségét kiemelve, az elnök kérte a klubokat, 
versenyrendezőket, hogy lehetőségeikhez mérten nevezzenek el versenyeket, 
versenyszámokat Békés megyei híres lovasemberekről.   
o Ugyancsak a hagyományápolás jegyében az 1892-ben megalakult 
Mezőhegyesi Lótenyésztő Egyesület 120 éves évfordulóján, Mezőhegyesen, az 
októberi versenyhez kapcsolódva, a megyei szövetség ünnepséget szervez D’Orsay 
Olivér munkássága előtt tisztelegve. 
o 2012. április 4-én kerül sor a Magyar Lovas Szövetség kibővített elnökségi 
ülésére, melyre a megyei szövetségek elnökei kaptak meghívást. 
o Az elnök a versenyrendezőket röviden tájékoztatta a versenyrendezés 
feltételeiről és felhívta figyelmüket a változásokra, a rendeletekre, melyek a klubok 
részére átadott levélben kerültek leírásra. (11. számú melléklet). Külön felhívta a 
figyelmet a versenybejelentés időbeni (min. 30 nappal a rendezvény előtt) 
megtételére. Ismertette, hogy az elnökség a regisztrációs díjakat a következők 
szerint állapította meg: gyereklovas SZLV esetében 3 000 Ft, minden más 
szakágban 5 000 Ft, melyet a bejelentéssel egyidőben a megyei szövetség 
számlájára kell befizetni. 
o Az elnök és Ardelean János klubvezető megkereste a SANI-MED TRANS Kft.-
t a lovas rendezvények egészségügyi ellátásával kapcsolatban. A vállalkozó ajánlata: 
40 versenyrendező szándéknyilatkozata esetén, napi bruttó 55.000,- Ft-ért tudják 
vállalni a mentő biztosítását. Több klub (Békésszentandrás, Füzesgyarmat LBK) 
saját kedvező tapasztalata alapján egy másik szolgáltatót nevezett meg, az elnököt 
megbízta a közgyűlés, hogy kérjen árajánlatot a javasolt szolgáltatótól. 
o A szövetség honlapjának (www.bekeslo.hu) megújításával és üzemeltetésével 
kapcsolatos tárgyalást folytatott le az elnök és a titkár a jelenlegi üzemeltetővel, ahol  
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megállapodás született, hogy május hó közepére megújul felületileg a honlap, de 
addig is minden információ felkerül. 
o Az elnök további információs forrásként jelölte meg a Facebook LOVASOK 
csoportját, ahová minden friss információ, hír, eredmény felkerül, illetve mások által 
is felkerülhet. 
o A közgyűlésen kiosztásra került egy ADATLAP, mely hivatott a pontos 
nyilvántartás elkészítésére, ezért az elnök kérte a klubvezetőket, hogy március 31-ig 
kitöltve küldjék meg a titkár részére. (12. számú melléklet) 
o Az elnök ismertette a díjugrató téli fedeles bajnokságokon elért megyei 
vonatkozású eredményeket:  
- Szász Attila/Vénusz Fedeles Felnőtt döntő II. hely 
- Krucsó Szabolcs/ Enrique Fedeles Felnőtt döntő V. hely 
- Jován Richárd jr./Compari Fedeles Fiatal Lovas döntő IV. hely 
Nem megyei színekben versenyző, de megyei kötődésű Néveri Imre László/Carlos 
Fedeles 5 éves döntő I. hely és Faluhelyi Ádám/Chianti Fedeles 5 éves döntő II. hely. 
A fogathajtó fedeles bajnokság döntőjének résztvevői, akik március 24-én állnak 
rajthoz: 
Galambos Nándor Fedeles Döntő A&B kategória  
ifj. Kemecsi István Fedeles Döntő C kategória  
 
A közgyűlés tagjai egyperces néma főhajtással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt 
lovasbarátok – Gyeraj Mihály, Piroska Mihály, Sutyinszki György – emléke előtt. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Biró Zsolt 
titkár 
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S. Ideje Helye Sportesemény megnevezése Rendez ő

1 2012. április 14. Orosháza-Szentetornya ,,Koncsek Gábor Emlékverseny” SZLV Nagymágocsi LSE

2 2012. április 22. Tótkomlós Szabadidős fogathajtó verseny Orosházi LE

3 2012. április 28. Békéscsaba Díjugrató verseny/Bajnoki I. ford. Békéscsaba, Kentaur LE

4 2012. április 29. Békéscsaba Gyermek lovas verseny/I. ford. Békéscsaba, Kentaur LE

5 2012. április 29. Gyomaendrőd "C" kat. Fogathajtó verseny/Bajnoki I. ford. Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény

6 2012. május 1. Orosháza Ügető-galopp ford., szabadidős fogathajtó verseny Orosházi LE

7 2012. május 1. Sarkad Szabadidős fogathajtó verseny Sarkadi LK

8 2012. május 1. Gyula Díjugrató verseny Galopp Kft.

9 2012. május 5. Mezőhegyes "C" kat. Fogathajtó verseny/Bajnoki II. ford. Mezőhegyesi Ménes Kft.

10 2012. május 6. Mezőhegyes Díjugrató verseny/Bajnoki II. ford. Mezőhegyesi Ménes Kft.

11 2012. május 13. Békéscsaba Díjugrató verseny/Bajnoki III. ford. Békéscsabai Szabadidős LK

12 2012. május 19-20. Újkígyós Meghívásos (C, SZLV) fogathajtó verseny Aranykalász LK

13 2012. május 19. Mezőhegyes Díjugrató verseny Mezőhegyesi Ménes Kft.

14 2012. május 26-27. Elek "C" kat. Fogathajtó verseny/Bajnoki III. ford./Régiós Szabadidős LK Elek

15 2012. május 27. Nagyszénás Díjugrató verseny SZLV Nagyszénás LE

16 2012. május 27. Nagyszénás Gyermek lovas verseny/II. ford. Nagyszénási LE

17 2012. május 28. Nagyszénás Szabadidős fogathajtó verseny Nagyszénási LE

18 2012. június 2. Szabadkígyós Díjugrató verseny/Bajnoki IV. ford. Nimród LE

19 2012. június 3. Szabadkígyós Szabadidős fogathajtó verseny Nimród LE

20 2012. június 8-10. Mezőhegyes Díjugrató verseny (Mén-Kanca) Mezőhegyesi Ménes Kft.

21 2012. június 17. Mezőkovácsháza "C" kat. Fogathajtó verseny/Bajnoki IV. ford Mezőkovácsházi Únió KSE

22 2012. június 23. Mezőgyán Szabadidős fogathajtó verseny Sarkadi LK

23 2012. június 23. Orosháza Díjugrató verseny/Bajnoki V. ford./Ügető-galopp II ford. Orosházi LE

24 2012. június 30. Arad Gyermek lovas verseny/III. ford. Arad

VERSENYNAPTÁR 

2012
2. számú melléklet

25 2012. június 30-július 1. Békésszentandrás "C" kat. Fogathajtó verseny/Bajnoki V. ford./Régiós Békésszentandrási HM LE

26 2012. július 7. Orosháza "C" kat. Fogathajtó verseny/Bajnoki VI. ford./Ügető-galopp III. ford. Orosházi LE

27 2012. július 7. Doboz Szabadidős fogathajtó verseny Sarkadi LK

28 2012. július 7-8. Mezőhegyes Távlovagló és távhajtó verseny/Bajnoki Bábolnai Arab Lovasfarm

29 2012. július 21. Szarvas Szabadidős fogathajtó verseny Szarvas LK 

30 2012. július 21. Békés Gyermek lovas verseny/IV. ford. Békési LK

31 2012. július 22. Békés  Díjugrató verseny/Bajnoki VI. ford. Békési LK

32 2012.augusztus 4-5. Füzesgyarmat B, C, SZLV fogat/Bajnoki VII. ford./Régiós Füzegyarmati Gyermeklovas Alap.

33 2012. augusztus 4. Füzesgyarmat Díjugrató verseny/Bajnoki VII. ford. Füzegyarmati Gyermeklovas Alap.

34 2012. augusztus 4-5. Kunágota Díjugrató verseny Gyermeklovas Alapítvány

35 2012.augusztus 4-5. Kunágota Fogathajtó verseny Gyermeklovas Alapítvány

36 2012. augusztus 10-12. Mezőhegyes Díjugrató verseny (Tenyész) Mezőhegyesi Ménes Kft.

37 2012. augusztus 11. Szarvas Szabadidős fogathajtó verseny Szarvasi Tessedik LK

38 2012. augusztus 18. Kondoros Szabadidős fogathajtó verseny Széchenyi István LK, Kondoros

39 2012. augusztus 19. Békéscsaba Díjugrató verseny/Pegazus Kupa Békéscsabai Szabadidős LK

40 2012. augusztus 19-20. Vésztő-Mágor "C" kat. Fogathajtó verseny/Bajnoki VIII. ford. Mágori LK

41 2012. augusztus 19. Füzesgyarmat (éjszakai lovasshow) fogat Füzesgyarmat LBK

42 2012. augusztus 19. Orosháza Nemzetközi Lóverseny/Fogathajtó SZLV Orosházi LE

43 2012. augusztus 25. Békéscsaba Gyermek lovas verseny/V. ford. Remonda SE

44 2012. szeptember 1. Gerendás Szabadidős fogathajtó verseny Orosházi LE

45 2012. szeptember 2. Mezőberény Szabadidős fogathajtó verseny Berényi Lovas Barátok Egyesülete

46 2012. szeptember 8. Csorvás Szabadidős fogathajtó verseny Csorvás Megújulásáért Egyesület

47 2012. szeptember 8. Mezőhegyes Díjugrató verseny (Bajnoki döntő) Mezőhegyesi Ménes Kft.

48 2012. szeptember 9. Mezőhegyes Meghívásos (C kat.) fogathajtó verseny Mezőhegyesi Ménes Kft.

49 2012. szeptember 15. Békéscsaba Gyermek lovas verseny/VI. ford. Kentaur LE

50 2012. szeptember 16. Békéssámson Szabadidős fogathajtó verseny Orosházi LE

51 2012. szeptember 16. Békéscsaba Díjugrató verseny Békéscsaba, KentaurLE

52 2012. szeptember 22. Békéscsaba Gyermek lovas verseny (Terápiás verseny) Remonda SE

53 2012. szeptember 29. Békéscsaba Gyermek lovas verseny (VII. ford., díjátadás) Nimród LE53 2012. szeptember 29. Békéscsaba Gyermek lovas verseny (VII. ford., díjátadás) Nimród LE

54 2012. október 6-7. Mezőhegyes B, C meghívásos fogat, Kozma Ferenc Emlékverseny Mezőhegyesi Ménes Kft.
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A Békés Megyei Lovas Szövetség 2012. évben a Békés megyei díjugrató bajnokságot 

az alábbiak szerint írja ki: 

  

„A” verzió 

Bajnoki fordulók: 

1. április 28.  Békéscsaba, Dér Tibor 

2. május 6.   Mezőhegyes 

3. május 13.   Békéscsaba, Pegazus 

4. június 2.  Szabadkígyós  

5. június 23.  Orosháza   

6. július 22.   Békés, Urkom tanya   

7. augusztus 4.  Füzesgyarmat 

 

A Bajnokságot három kategóriában írjuk ki: 

• Felnőtt  B3 nyitott kategória 

• Ifjúsági  B2 ifjúsági kategória (Stílusverseny) 

• Kezdő lovas  B1 kezdő lovas kategória (Stílusverseny) 

 

A fenti versenyszámokat a versenyrendezőnek a Magyar Lovasszövetség Díjugrató 

Szabályzatának 4. pontjában „B” kategóriás versenyekről szóló rendelkezéseinek 

betartásával kell kiírni és lebonyolítani (www.dijugratoszakag.hu). 

 

Mindhárom kategóriában mind a hét fordulón van lehetőség pontgyűjtésre. 

 

 Az a lovas, aki azonos versenyen több lóval indul, csak a jobb lova eredménye alapján 

kap pontot. 

A bajnoki fordulók helyezési pontjai: 

I. hely  22 pont 

II. hely 16 pont 

III. hely 11 pont 

IV. hely 7 pont 

V. hely 4 pont 

VI. hely  2 pont 
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A bajnokságban csak 2012. évre befizetett érvényes versenyző licenccel Békés megyei 
klubhoz igazolt versenyzők vehetnek részt. 
 
Az utolsó bajnoki forduló után Megyei Döntő lebonyolítására kerül sor. 
 
(Ennek helye és ideje később kerül meghatározásra.) 
 
A döntőben a bajnokságért csak olyan versenyző indulhat aki legalább 4 befejezett 
pályát lovagolt különböző bajnoki fordulókon,  a bajnoki kiírásnak megfelelő 
kategóriában. 
 
A döntőbe minden lovas a legjobb 4 eredménynek megfelelő pontot viszi magával. 
 
A döntőben a bajnoki fordulókon elérhető helyezési pontok dupláját lehet elérni. 
 
A bajnokság döntője a bajnoki fordulóknál nagyobb pályákon kerül kiírásra. 
 
A hozott és a döntőben szerzett pontok összeadódnak, így az összpontszám alapján 
hirdetünk bajnokot. 
 
 
„B” verzió 
 
A fentiekkel azonos kiírás, mindössze azzal a különbséggel, hogy nincs a bajnoki 
fordulókon pontgyűjtés, de a döntőben való indulás feltétele a 4 befejezett pálya 
teljesítése a megfelelő kategóriákban, különböző versenyeken. 
 
A döntőben mindenki 0 hibaponttal indul. 
Felnőtt döntő kétfordulós, ifi, kezdő lovas szabályzat szerinti kiírásban. 
 
 
Döntő: Mezőhegyes, szeptember 8. 
 
Bajnokavatás érem átadással a döntőn! Utalvány átadás az ünnepi közgyűlésen. 
 
Bajnoki díjazás: 
Felnőtt: I.-II.-III. érem, 25.000 Ft-15.000 Ft-10.000 Ft vásárlási utalvány 
Ifjúsági: I.-II.-III. érem, 15.000 Ft-10.000 Ft-5.000 Ft vásárlási utalvány 
Kezdő lovas: I.-II.-III. érem, 5.000 Ft-5.000 Ft-5.000 Ft vásárlási utalvány 
 
 
 
 
Mezőhegyes, 2012. március 22.     
 

 
Pap István Tibor 
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A versenykiírás célja: 
 
A fogatsport tömegbázisának megteremtése, egységes versenyrend kialakítása, a megyei 
bajnokság színvonalának emelése. 
Általános szabályok: 

• A versenyző klubja legyen tagja a Magyar Lovas Szövetségnek (tagdíj 27. 000 Ft) és a 
megyei szövetségnek (tagdíj 5. 000 Ft), a szükséges tagdíjat és liszensz díjat  
(7. 500 Ft) az első bajnoki forduló előtt fizesse be. 

Versenyző: 
• Kötelező a sportorvosi igazolás a hajtó és segédhajtó részére.  
• A bajnokságban indulhat minden olyan 16. életévét betöltött hajtó, aki rendelkezik az 

induláshoz szükséges feltételekkel (sportorvosi igazolás, „C” kategóriás rajtengedély 
vizsga) 

Lovak: 
• A verseny évében negyedik életévüket betöltött lovak versenyezhetnek. 
• Nem versenyezhet vemhes, illetve 6 hónapnál fiatalabb csikóval rendelkező kanca. 
• A lónak rendelkeznie kell érvényes hazai vagy nemzetközi lóútlevéllel, melynek 

állategészségügyi bejegyzései naprakészek. 
- fél évnél nem régebbi lóinfluenza elleni védőoltás 
- egy évnél nem régebbi, negatív vérvizsgálati eredmény a fertőző kevésvérűség 
tekintetében és  
- max. 3 éves, negatív vérvizsgálati eredmény a takonykórt illetően. 

• Ugyanazon lovakkal csak egy versenyző versenyezhet. 
Felszerelés: 

• A sportág hagyományainak tisztelete kötelez bennünket, ezért a versenyző öltözéke az 
időjárásnak megfelelően, alkalomhoz illően elegáns, ápolt a versenyen, a 
pályabemutatón, eredményhirdetéskor egyaránt. 

• Az akadályhajtás során minden esetben kötelező a zakó, kalap, nyakkendő, kesztyű, 
takaró, ostor. Segédhajtóknak az általuk választott öltözet, annak szabályosságával, 
kesztyű minden esetben kötelező. 

• A kocsi az érvényes FEI szabályzatnak megfelelően egyesfogatoknál 140 cm, 
kettesfogatoknál 150 cm-es nyomtávú legyen. 

• A kocsin kötelező a prizma. 
„C” kategóriás bajnoki forduló megrendezésének technikai feltételei: 

• Minden versenyen hivatalos versenyiroda közreműködése kötelező. A lebonyolításhoz 
fotocellás időmérés és számítógépes adatfeldolgozás szükséges.  

• A vezetőbíró kötelessége a versenyhelyszín értékelő lap kitöltése 
• A pályaépítő minden esetben pályarajzot készít az akadályhajtó pályáról 
• Kötelező kézi jegyzőkönyv vezetése 
• Minden versenyen kötelező az állatorvos jelenléte. 
• Kötelező a mentő a verseny teljes ideje alatt (beleértve az eredményhirdetést is) 
• Az akadályhajtáshoz komplett selybakészlet szükséges.  
• Az akadályhajtás pályáján az akadályszélesség: nyomtáv plusz 20 cm, iram 230 

m/perc. 
• Összevetésnél a selybák közti távolság nem változik, csak a pálya nyomvonalában 

lehet könnyítés. A könnyítés mértékét a versenyt vezető bírói testület dönti el.  
• Bírói testület: 2 fős alapzsűri, legalább III. osztályú (területi C bíró) illetve 1 fő 

pályaépítő. A pályaépítő lehet az alapzsűri tagja is egyben. 
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• Pályaépítőként a pályaépítők listájáról A vagy B kategóriájú pályaépítőt kell felkérni. 
• A pályaépítéshez segítség biztosítása minimum 3 fő (starter + pályaépítő segítség) + 

írnok, aki lehetőleg maraton vagy kezdő bíró legyen. 
• A tisztségviselők költségei a verseny rendezőjét terhelik.  
• A versenypályát legalább optikai határral kell ellátni, a közönség távoltartása  

érdekében. A be- és kihajtásnál nyitható, kb. 3 m széles kaput kell képezni, beengedő 
bíróval, aki a versenypályára való be és kihajtást  felügyeli, a be- és kihajtás után az  
pályát zárja.  
A melegítőpályát a közönségtől el kell zárni, a balesetek elkerülése érdekében.  A  
melegítő pályán nem parkolhatnak autók, sem a versenyzők, sem egyéb személyek.  
Ezen intézkedések megléte a rendező szervezet felelőssége 

Békés megyei bajnokság feltételrendszere: 
• Kétfordulós akadályhajtás egyszeri összevetéssel. A bajnokságban az akadályhajtás 

két fordulója utáni elért eredmény után kapnak bajnoki pontot a hajtók. (első 6 
helyezett vesz részt az összevetésben az adott verseny díjaiért) 

• A kettes fogatok részére kijelölt megyei bajnoki versenyek: 
Gyomaendrőd (április 29.), Mezőhegyes (május 5,), Elek (május 27.), 
Mezőkovácsháza (június 17.), Békésszentandrás (június 30.), Orosháza (július 7.), 
Füzesgyarmat (augusztus 4.), Vésztő-Mágor (augusztus 19-20.) 
A nyolc fordulóból haton való részvétel kötelező, a versenyeken a helyezéseknek 
megfelelő pontokat gyűjt a fogat.  A bajnokságba a versenyeken elért négy legjobb 
eredmény számít. 

• A pónifogatok részére kijelölt megyei bajnoki versenyek: 
Gyomaendrőd (április 29.), Mezőhegyes (május 5,), Elek (május 27.), 
Mezőkovácsháza (június 17.), Békésszentandrás (június 30.), Orosháza (július 7.) 
Az öt fordulóból négyen való részvétel kötelező, a versenyeken a helyezéseknek 
megfelelő pontokat gyűjt a fogat.  A bajnokságba a versenyeken elért három legjobb 
eredmény számít. 

• Az egyesfogatok részére kijelölt megyei bajnoki versenyek: 
Elek (május 27.), Füzesgyarmat (augusztus 4.), Vésztő-Mágor (augusztus 19-20.) 
A három fordulón való részvétel kötelező, a versenyeken a helyezéseknek megfelelő 
pontokat gyűjt a fogat.  A bajnokságba mindhárom versenyen elért eredmény számít. 

• Az eredmények alapján a pontozás a „C” kategóriás országos versenyszabályzat 
szerint történik, ha nem éri el az indulók száma 10-et, akkor a következő pontozási 
táblázat érvényes: 

 
 

 
helyezés 9 induló 8 induló 7 induló 6 induló 5 induló 4 induló 3 induló 
1 13 12 11 10 9 8 7 
2 10 9 8 7 6 5 4 
3 8 7 6 5 4 3 2 
4 6 5 4 3 2 1  
5 5 4 3 2 1   
6 4 3 2 1    
7 3 2 1     
8 2 1      
9 1       
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• Bajnokavatás az ünnepi közgyűlés keretében történik. 
• A bajnokság díjazása: 

Kettesfogatok (hat ill. több fogat esetén kerül meghirdetésre) 
I.-II.-III. hely érem, 20.000 Ft-15.000 Ft-10.000 Ft vásárlási utalvány 
Pónifogatok (három vagy több fogat esetén kerül meghirdetésre)* 
I.-II.-III. hely érem, 15.000 Ft-10.000 Ft-5.000 Ft vásárlási utalvány 

 Egyesfogatok (három vagy több fogat esetén kerül meghirdetésre)* 
I.-II.-III. hely érem, 15.000 Ft-10.000 Ft-5.000 Ft vásárlási utalvány   
*Három fogat esetében csak bajnokot hirdetünk 

• Az egyes bajnoki fordulók díjazása a rendező hatásköre és költsége (serleg, díjszalag, + 
egyéb díjak a rendező lehetőségei szerint). 

 
 

Békéscsaba, 2012. március 23. 
 
 
 
       Békés Megyei Lovas Szövetség 
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Békés Megyei Lovas Szövetség 
 
 
 
 

Szabályzat 
fogathajtó szabadidős rendezvények lebonyolítására 

 
 
I. Bevezetés 
A Békés Megyei Lovas Szövetség Fogathajtó Szakága (továbbiakban: Szakág) egyik 
legfontosabb feladatának tekinti a hobby- és utánpótlás fogathajtás fellendítését, a 
megfelelő színvonalú, ugyanakkor ló- és lovas számára is élményt biztosító 
szabadidős lovas rendezvények feltételeinek biztosítását.  
 
II. Meghatározások, általános rendelkezések 
1) 
Jelen szabályozás a Magyar Lovas Szövetség (továbbiakban: MLSZ) elnöksége által 
kiadott „Szabadidős lovas rendezvények szabályzata” alapján készült, az abban 
valamint az MLSZ és a Békés Megyei Lovas Szövetség között megkötött 
„Együttműködési megállapodás”-ban a megyei szövetségek számára 
meghatározottak figyelembevételével. 
 
2) 
„Fogathajtó szabadidős rendezvény” minden olyan Békés megye területén 
megrendezésre kerülő fogathajtó esemény, melynek szabályzata vagy 
versenykiírása a MLSZ Fogathajtó Szakágának versenyszabályzataira épül. 
 
3) 
Ezen rendezvények bármelyikén kiírhatók olyan versenyszámok is, amelyek nem 
tartoznak a 2) pontban meghatározott szakági típusú verseny körébe, és megfelelnek 
az általános biztonsági követelményeknek, valamint a szabadidős és utánpótlás 
hajtók lovastudásának. (pl. polgármester hajtás, hajtó feleségek versenye, népies 
fogatok játékos versenye, stb.) 
 
4)  
A szabadidős fogathajtó versenyeken a versenyszámokban eredmény hirdethető, a 
helyezettek (vagy akár valamennyi résztvevő) díjazhatók szalaggal, pénz- és/vagy 
tárgyjutalommal.  
  
5)  
A szabályozás hatálya alá eső rendezvények nyitottak, azon a megyei szövetség 
tagszervezeteihez tartozó klubok hajtóin kívül más lovasklubok, egyéni indulók és 
más megyék lovasai is részt vehetnek, amennyiben megfelelnek a részvételi 
feltételeknek. 
 
 
 
 
 



5. számú melléklet 

,,A ló jelkép, lelki ékszer”  2.oldal  

6)  
Megyei Megbízott 
6.1. A Békés megye területén megrendezésre kerülő fogathajtó szabadidős 
rendezvényeket a megyei szövetség megbízásából a versenyirodák koordinálják, 
ellenőrzik. Továbbiakban „Megyei Megbízott”.  
6.2. A Megyei Megbízott feladatai: 
6.2.1. A bejelentések alapján engedélyezi a szabadidős fogathajtó rendezvény 
megtartását 
6.2.2. A megyében megrendezett fogathajtó szabadidős rendezvényekről, a: 
- a versenykiírást, a helyszíni nevezési lapokat, a bírói jelentést, a kézi és gépi 
jegyzőkönyvet, az eredménylapot, az edzői nyilatkozatokat összegyűjti és eljuttatja a 
megyei szövetség titkárának 
6.2.4. Felelős a szabadidős fogathajtó versenykiírások megjelentetéséért a 
bekeslo.hu oldalon. 
 
7)   
A rendezvények bejelentése és nyilvántartása 
7.1. A szabadidős fogathajtó rendezvények regisztrációs díja 5 000 Ft, melyet a 
verseny megrendezése előtt 30 naptári nappal kell befizetni vagy átutalni a megyei 
szövetség bankszámlájára:  
OTP NyRt. (Békéscsaba) 11733003-20055837-00000000 (Békés Megyei 
Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete Lovas Szövetség).  
(Megj.: A közlemény rovatba be kell írni a klub/egyesület nevét, a rendezvény 
megnevezését, regisztrációs díj) 
7.2. A szabadidős fogathajtó versenyt legkésőbb a verseny megrendezése előtt 30 
nappal be kell jelenteni a megyei szövetségnek.  
7.3. A szabadidős fogathajtó rendezvények a bekeslo.hu oldalon kerülnek 
meghirdetésre.  
7.4. A szabadidős fogathajtó versenyekről a vezetőbíró a versenyt követően jelentést 
készít, melyet a helyszínen átad a versenyiroda részére. 
 
8)  
Fellebbezés 
8.1. Amennyiben a Megyei Megbízott a szabadidős fogathajtó rendezvény 
megtartását bármilyen oknál fogva nem engedélyezi, a versenyrendező a megyei 
szövetség elnökéhez írásos „Fellebbezést” nyújthat be, melyet az elnökség 5 napon 
belül köteles elbírálni és a döntésről a rendezőt értesíteni. 
 
III. Szervezési feltételek 
1)  
A fogathajtó szabadidős rendezvény kizárólag a megyei szövetséghez történő 
bejelentés alapján, a Megyei Megbízott jóváhagyásával kerülhet megrendezésre. 
 
2)  
A fogathajtó szabadidős rendezvényeken a szervező kizárólag az MLSZ Fogathajtó 
Szakágának rajtengedély vizsga szintjéig írhat ki számokat. 
 
3)  
A rendezésnél az MLSZ Fogathajtó Szakági versenyszabályzata az 
irányadó, azoktól eltérni csak a jelen szabályozás figyelembevételével lehet. 
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4)  
Szabadidős és szakági hivatalos versenyek együttes rendezése 
4.1. Szabadidős fogathajtó rendezvényt azonos napon és helyszínen hivatalos 
szakági versennyel csak úgy lehet rendezni, amennyiben a két versenytípus kiírása 
időben elhatárolt.  
4.2. Szabadidős fogathajtó versenyt más szakági versennyel lehet egy napon 
rendezni a 4.1. figyelembe vétele mellett. 
 
5)  
A rendezvényeken a mentő („mozgó őrség”) jelenléte kötelező.  
 
6)  
Szabadidős fogathajtó rendezvényeken a rendező maximum 3000 Ft nevezési díjat 
határozhat meg. 
 
7)  
Bírók 
7.1 . A fogathajtó szabadidős rendezvényeken kötelező legalább két fős 
versenybíróságot alkalmazni, melynek egy tagja legalább területi C licenccel 
rendelkezik a másik tag maratonbíró is lehet. A versenybíróság egy tagja lehet 
egyben pályaépítő is, ha van rá jogosultsága. 
7.2. A bíróknak érvényes licenccel kell rendelkezniük. 
 
8)  
Pályaépítő alkalmazása 
8.1 A fogathajtó szabadidős versenyeken kötelező egy érvényes MLSZ licenccel 
rendelkező, legalább III. osztályú pályaépítőt alkalmazni. 
 
9)  
Versenyiroda 
A rendezvényeken kötelező egy érvényes MLSZ licenccel rendelkező versenyirodát 
alkalmazni. Fotocellás időmérés kötelező. 
 
10)  
Felelősség 
A rendezvények lebonyolításáért a szervező, a rendezvény szakszerű 
lebonyolításáért a bíró és a versenyiroda közösen felel. 
 
11)  
Versenyhelyszín 
11.1. Szabadidős fogathajtó rendezvényt csak olyan helyszínen lehet rendezni, ahol 
a biztonságos lebonyolítás feltételei adottak. A versenyhelyszínt a Megyei Megbízott 
a rendezvény előtt és a rendezvény alatt is ellenőrizheti. 
11.2. A verseny helyszínén a pálya és a nézők biztonságos elválasztását meg kell 
oldani.  
11.3. A verseny helyszínén az előírásoknak megfelelő melegítő pályát kell biztosítani. 
11.4. A versenypálya talajának olyan minőségűnek kell lennie, hogy a 
versenyszámokat – a kiírt számok nehézségi fokát is figyelembe véve – 
biztonságosan meg lehessen rendezni. 
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12)  
Fogathajtó versenyszámok kiírására vonatkozó szabályok 
12.1. Nyomtáv:  + 30cm  
12.2. Iram : 210-230 méter/perc 
12.3. Versenyszámok:   
  - akadályhajtás  
  - pontgyűjtő verseny 
  
IV. Részvételi feltételek 
 
1) A rendezvényeken kötelező az érvényes állategészségügyi feltételek betartása. 
 
2) A rendezvényeken mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezvényeken a 
versenyzők életkora min. 16 év. 
 
3) 18 év alatti hajtók részvételének feltételei 
3.1.  A versenyszámokban a 18 év alatti hajtók részvételének feltétele az MLSZ 
edzői listájáról történő edzőválasztás. 
3.2. Csak érvényes edzői licenccel rendelkező edző választható. (az aláírt „Edzői 
nyilatkozat”-ot be kell mutatni) 
 
4) A startok számának korlátozása lovakra 
4.1. Fogathajtó szabadidős versenyeken egy fogat maximum 2 versenyszámban 
nevezhető. (lovak védelmében) 
A versenybíróság egyedi mérlegelés alapján engedélyezhet harmadik startot abban 
az esetben, amennyiben ezt a körülmények lehetővé teszik. 
 
5) Hajtók startjai 
5.1. Hajtók a szabadidős rendezvényeken tetszőleges számú versenyszámban 
vehetnek részt (nem ugyanazzal a fogattal!). 
 
6) A hajtók öltözete és felszerelése 
6.1. A szabadidős fogathajtó rendezvényeken valamennyi résztvevő számára a 
szabályos hajtó és segédhajtó öltözet kötelező, hajtó esetében a pályabemutatón is. 
(Hajtó: zakó, kalap, kesztyű, takaró, ostor. Segédhajtó: hagyományőrző kocsis 
öltözék, csikós ruha vagy zakó, kalap; kesztyű viselése mindegyik esetben kötelező.) 
 
7. Fogatok felszerelése 
7.1. A versenyszámokban bármilyen kocsi típus használható (fúvott kerékkel 
rendelkező kocsi nem indulhat). A kocsilámpák használata nem kötelező. 
 
 
2012. március 23.     
 
 

Békés Megyei Lovas Szövetség 
 



6. számú melléklet



7. számú melléklet



7. számú melléklet



8. számú melléklet 

Békés Megyei Lovas Szövetség 

2012. évi költségvetés (tervezet)  

Bevétel:  terv: 

áthozat:    53.598 Ft  

tagdíj:  150.000 Ft (30x5000)    

MLSZ (versenybejelentési díj): 340.000 Ft (ugró 200, fogat 140)  

megyei versenybejelentési díj:                   108.000 Ft (18x5000, 6x3000)  

                                   összes bevétel:      651.598 Ft   

 

Kiadás:  terv:  

ünnepi közgyűlés és bajnokavatás ktsg:  350.000 Ft   

gyereklovas döntő    50.000 Ft 

jutalom   30.000 Ft       

régiós bajnokság   20.000 Ft           

honlap fenntartás, frissítés   67.500 Ft   

egyéb (tagdíj, útiktsg, koszorú, stb)   80.000 Ft       

tartalék    54.098 Ft   

 összes kiadás:  651.598 Ft             

 

Megjegyzés: megyei támogatás nem ismert 



 

 

 

Békés Megyei Lovas Szövetség 

 

Magyar Lovas Szövetség elnöksége 
Budapest 
 
 
Tisztelt Elnökség! 

 

A Békés Megyei Lovas Szövetséghez tartozó lovasklubok, egyesületek az elmúlt 
napokban szembesültek igazán a tagdíjfizetéshez kapcsolódó Pegazus újság kötelező 
előfizetésével. Elnökségünk felé többen jelezték felháborodásukat emiatt. 

Megfogalmazták, hogy a ma, az internet világában az információ gyors áramlásának a 
Szövetség honlapja felel meg leginkább és nem egy havilap. 

A tagdíj emelését – bár nem ekkora mértékben - elfogadták volna a klubok, de a 
kötelező újság előfizetést sérelmezik.  

A Pegazus c. havilap reprezentatív kiadású, ugyanakkor nem a legnépszerűbb 
kiadvány. A lovas újságok piacán több havilap is jelen van, mindenki tud választani, 
döntsön a vásárló - fogalmaztak. 

Mindenki emlékszik még klubvezetők közül a Lovasfutár c. lap hasonló esetére, 2006-
ban ugyanilyen felháborodást váltott ki annak kötelező előfizetése is, majd megszűnt és 
nem hiányolta senki, mert a honlap átvette a szerepét. 

A fenti gondolatokat úgy éreztem, meg kell osztani veletek, mert nem egy vélemény 
csupán, hanem többek által megfogalmazott gondolatok. 

 

Békéscsaba, 2012. március 9. 

 

      Üdvözlettel: 

      Szabó Zsuzsa 
      elnök 

Békés Megyei Lovas Szövetség 
5600 Békéscsaba 
József Attila u. 2-4. C ép. 2/206. 
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Magyar Lovas Szövetség 
Fogathajtó Szakbizottság 
 
 
Tisztelt Szakbizottság! 
 
 
A Békés Megyei Lovas Szövetség évtizedek óta igyekszik a megye területén 
összefogni, irányítani a lovaséletet, ezen belül a fogathajtást is. Évek óta küzdünk az 
ún. fekete versenyek visszaszorításáért. Még sem sikerült teljesen visszaszorítani 
azokat a versenyeket, amit a szövetségünk mellőzésével tartottak. Úgy gondoltuk, 
sokkal nagyobb baj, ha a szakszerűséget és a szakmaiságot mellőzik ezeken a 
versenyeken, mintha szakszemélyzet irányítja a versenyeket. 
A tavalyi évben érvénybe lépő Szabadidős Szabályzat segítségével 2011-ben 
elértük, hogy mind a 22 (8 C kat. és 14 SZLV) versenyünket szabályosan bejelentett 
versenyként tudtuk megrendezni.  
A liszensszel rendelkező, jól felkészült bírókkal, pályaépítőkkel tudtuk biztosítani, 
hogy a fogathajtó versenyeink szabályosak, balesetmentesek legyenek. Ugyanakkor 
a közönség, a támogatók igényeit is kielégítették ezek a rendezvények mind 
látványukban, mind hangulatukban.  
Ami talán még fontos, hogy a versenyrendezők, hajtók megértették a szabályok 
betartásának fontosságát és partnerek voltak a lebonyolításban. Mindezek alapja a 
lovasbarátság, az őszinte párbeszéd és a következetesség. 
Sajnáljuk, hogy 2012-re szigorítást vezetett be a Szakbizottság a rendezhető 
versenyszámokban a tavalyihoz képest, mert félő, hogy ismét a hivatalos út 
mellőzésével fogják megtartani néhányan versenyeiket. (Ezt akkor is megteszik, ha 
nem veszünk róla tudomást.) 
A Szakbizottság által készített szabályzatot elfogadva, de a visszalépés elkerülése 
érdekében a következő javaslatot teszem: 
 
A SZLV szabályzat IV. Szervezési feltételek 2. pontjának módosítására: 
1. Iram: 210-230 m/p 
2. Versenyszámok:  
- akadályhajtás egyszeri összevetéssel 
- akadályhajtás két fordulóban 
- pontgyűjtő verseny 
- maratonhajtás (A-D kapuval, szakszemélyzettel, magasabb kat. mentővel) 
Vadászhajtás nem rendezhető! 
 
(A módosítás nem érinti a 12-20 akadályból álló pályát, az akadályszélességet.)  
 
Békéscsaba, 2012. március 2. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
      Szabó Zsuzsa 
      Békés Megyei Lovas Szövetség elnöke 
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Békés Megyei Lovas Szövetség 

Kedves Klubvezető! 
 

Örömmel tájékoztatunk, hogy a megválasztott új elnökség megtartotta első ülését, 

ahol a 2012-es év előkészítése, a költségvetés és aktuális feladatok szerepeltek 

napirendként.  Az elnökségi ülés jegyzőkönyve a www.bekeslo.hu oldalon 

megtalálható. 

Az elnökség ezúton szeretne néhány fontos információt megosztani: 

1. A versenynaptárt  letölthetitek a honlapunkról. Az abban szereplő időpontok 

védettek. Kérjük a versenykiírást minimum 1 hónappal a verseny előtt küldjétek meg 

az általatok választott megyei versenyirodának (versenyirodai címlista a 

www.bekeslo.hu oldalon)!  A versenykiírások felkerülnek a honlapunkra is.  

 2. Kérjük, ha tehetitek, látogassatok el minél sűrűbben a honlapra, szeretnénk minden 

fontos információt megjelentetni a megyei lovas honlapunkon.  A gyors, friss 

információkat a Facebook oldalon a Lovasok csoportban is közzé tesszük és várjuk 

tőletek is. Várunk fotókat, eredményeket, minden a lovas élettel kapcsolatos 

információt, hogy minél tartalmasabb legyen az internetes megjelenésünk. Szívesen 

vennénk, ha megneveznétek egy olyan kapcsolattartót, aki rendszeres látogatója az 

internetnek, mert ez a leggyorsabb kapcsolattartási lehetőség az elnökség és 

közöttetek. 

3. A 2012. évtől új tagdíj  került bevezetésre az MLSZ részéről, 27 000 Ft-ot kell 

befizetni minden klubnak, ebben szerepel a Pegazus újság előfizetési díja is. Minden 

klub, egyesület, aki versenyt kíván rendezni, illetve versenyzőt kíván indítani, 

feltétlenül fizesse be az országos tagdíjat. A tagdíjat és a liszenszdíjakat célszerű 

minél előbb átutalni, február 28-án lejárt az előző év érvényessége, (az országos 

liszenszek   -versenyző, ló - befizetésének legkésőbbi határideje az első verseny 

időpontja.) Bővebben: www.lovasszovetseg.hu oldalon) 

4. Rajtengedély vizsgák . Ugró szakágban, Mezőhegyesen, április 20-án tervezik, 

érdeklődni a www.dijugratoszakag.hu oldalon.  Fogat szakágban április 7-én, szintén 

Mezőhegyesen kerül sor rajtengedély vizsgára (részletek www.fogatsport.hu). 

Érdeklődni Pap Istvánnál, a 30/3992585-es telefonon is lehet. 

Békés Megyei Lovas Szövetség  
Békéscsaba 
József Attila u 2-4. C ép. 2/206. 
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5. A megyei tagdíj  mértéke nem változott, 2012. évre is 5.000.- Ft, melyet kérünk a 

mellékelt csekken március 31-ig befizetni, amit ezúton előre is köszönünk, mert a 

tagdíj nagy segítséget jelent a megyei bajnokság megrendezéséhez.   

6. A verseny rendezés feltételeit  (engedélyek megkérése, mentő, bírói testület, 

versenyiroda, állatorvos, fotocella, patkolókovács, stb.) szigorúan be kell tartani, ezzel 

idén is meg tudjuk mutatni, Békés megyében magas színvonalú versenyeket 

rendeztünk az elmúlt években is és a jövőben is azt fogunk. A versenyrendezés 

feltételeit tartalmazó országos szabályzatokat megtaláljátok a www.bekeslo.hu 

honlapunkon. Kérjük, alaposan tanulmányozzátok a megváltozott törvényeket, 

rendeleteket (pl.: Sporttörvény X. fejezete, 162/2011. ill. 57/2010. rendelet). Az MLSZ 

hamarosan honlapján közzéteszi a rendezvényszervezés megváltozott feltételeit. 

7. A megyei bajnokságban indulni szándékozó C kategóriás fogathajtók  országos C 

kategóriás liszensz  váltásával regisztrálhatják magukat, fontos, hogy a hajtó klubja is 

tagja legyen az MLSZ-nek.  

8. A versenyeredményeket, versenydokumentációkat (minden szakágban!) a 

versenyirodák  a versenyt követően juttassák el illetve küldjék meg Bíró Zsolt titkár 

részére, 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A lh. I/4. címre! A versenyrendező klubnak 

ebben nincs feladata. 

9. Bajnoki rendszer. A szakágak – díjugrató, fogathajtó, távlovas, gyereklovas, ügető, 

galopp – döntéseinek megfelelően kerülnek kiírásra a bajnokságban való részvétel 

feltételei, még az első bajnoki fordulók előtt. A bajnoki kiírásokat a www.bekeslo.hu 

oldalon tesszük közzé.  

10. A 2012-es megyei költségvetést illetően nagyon szűkös év elé nézünk, de 

veletek együtt szeretnénk eredményes évet zárni. 

  

Békéscsaba, 2012. március 19. 

 

Eredményes, jó munkát kívánok az elnökség nevében:   
 

 

 

 

               Szabó Zsuzsa  

               elnök  


