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Az idei év elején minden szakág a Magyar Lovassport Szövetég Közgyűlését megelőzően 
összehívta a szakági közgyűlését. A közgyűléseken az adott szakágban érdekelt egyesületi 
képviselők elfogadták a 2021. évi szakmai beszámolókat. Több szakág életében is tisztújításra 
került sor, ami a szabályoknak megfelelően zajlott le. A Western/Reining szakág tagsága 
rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte, amelyre 2022. február 28-án került sor. A 
szakág rendkívüli közgyűlése a szakági elnök visszahívásáról határozott. 
 
A lovassportokban a 2021. évben 624 egyesület 3118 versenyzője 803 versenynapon, 80475 
alkalommal lépett pályára, továbbá a szabadidős versenyek 127 versenynapján 3380 
szabadidőlovas versenyzett. 
 
Az elmúlt év kiemelkedő nemzetközi versenyeredményei: 
Az FEI Fiatal Lovasok Európa-bajnokságon 7. helyezett csapat – Alasztics Alíz, Dömse Tamás, 
Jármy Vince, ifj Szuhai Péter; 
Az FEI Gyermek Európa-bajnokságon egyéni aranyérmes ifj Szuhai Gyula; 
AZ FEI Kettesfogathajtó Világbajnokságon egyéni és csapat aranyérmes Hölle Martin továbbá 
a győztes csapat további két tagja ifj Doborovitz József és ifj. Fekete György; 
Az FEI Lovastorna Világbajnokság női egyéni 8. helyezett Németh Blanka; 
Az FEI Távlovagló Világbajnokság egyéni 12. helyezett Szösz Letícia; 
Az FEI Díjlovagló Európa-bajnokság egyéni döntőse Losonczy Anikó; 
Az FEI U25 Európa-bajnokság egyéni 9. helyezett Yom Tov Jázmin. 
 
A 2021. évben a Szövetség elnöksége négy alkalommal ülésezett. Az elnökségi üléseken és az 
online levélváltás során huszonhat elnökségi határozat született, amelyek a Szövetség 
honlapján olvashatók. 
 
A Szövetség Edzői-oktatási Bizottsága irányításával működő edzői vizsgarendszerben 8 vizsgán 
39 edzőjelölt tett sikeres vizsgát és 14 edzőnek sikerült a magasabb szintre való előrelépés. 
Magyarország az elmúlt évben egy FEI állatorvos képzésnek adott otthont a Szövetség 
szervezésében, Budapesten. 
 
A Szövetség a különböző minisztériumok által nyújtott támogatásoknak köszönhetően az 
alábbi szakmai célokat valósíthatta meg 2021-ben. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. év végén a Magyar Lovassport Szövetség által 
2019. évben benyújtott olimpiai kvalifikációt irányozó, sportágfejlesztési koncepció szakmai 
terv megvalósítására 2 999 587 500 forint támogatást biztosított. Az Nemzeti Lovassport- és 
lótenyésztés fejlesztési program beérkezett koncepciók alapján összeállított végleges szakmai 
és költségtervét az Elnökség február 18-án fogadta el. NLSF program szakmai terv 
http://lovasszovetseg.hu/wp-content/uploads/2022/04/Szakmai-program-NLSF.pdf  

http://lovasszovetseg.hu/wp-content/uploads/2022/04/Szakmai-program-NLSF.pdf


A NLSF Program támogatás gazdaságilag hatékony felhasználása és hosszútávú működtetése 
érdekében az Elnökség a Szövetség 100 % tulajdonát képező Nonprofit Kft alapítása mellett 
döntött.  
A Program az elmúlt évben 80 millió forint összegig lehetőséget biztosított a magyar 
lovastorna válogatott Budapesten megrendezésre kerülő Lovastorna Világbajnokságra való 
felkészülésre. A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt, a lovastorna szakág által benyújtott 
kérelemre megítélt támogatási összeg felhasználása már március hónapban megkezdődött.   
Április végén az Elnökség a Program szakmai és költségtervének végrehajtásáért felelős 
szakmai bizottságot hozott létre.  
A Bizottság négy alkalommal ülésezett és az alábbi legfőbb kérdésekben hozott döntést. 

- A szakmai tervben szereplő lovak beszerzésére és bérlésére pályázatot ír ki. 
- Két beérkező pályázat közül a nyertes Paul Schockemöhle Gmbh képviselőjével 

megkezdődik a tárgyalás és a lovak kiválasztása 
- A Bizottság meghatározta a programban szereplő lovasok bővített körét 
- A megvásárolt lovak a jövő év első felében Németországban maradnak további 

kiképzésük és a tenyésztési célok megvalósítása érdekében. 
 

Az elmúlt év őszén a díjlovagló szakág is támogatási igényt nyújtott be a forrás felhasználására. 
A beadott szakági terv után megítélt támogatási keret felhasználása részben már 2021 
megkezdődött, de áthúzódott a 2022. évre is. 
 
2021-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott kiemelt (Világkupa, 
Kontinensbajnokságok) nemzetközi lovasversenyek mindegyike megrendezésre került. A 
versenyek a nemzetközi lovas szövetség elvárásainak megfelelően a versenyrendezőkre 
vonatkozó szabályok mellett nagy sikerrel zajlottak.   
A 2021. év kiemelt hazai rendezésű nemzetközi versenyei voltak:  

- Bábolna Ménesbirtok – CSI**díjugrató világkupa  
- Nemzeti Lovarda – CSIO***, CSI** díjugrató világkupa 
- Máriakálnok - CDI*** díjlovagló világkupa 
- Pilisjászfalu – CDI**** díjlovagló világkupa 
- Fót – CDI*** díjlovagló világkupa 
- Szilvásvárad - CAI***, Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága 
- Vecsés - CAI*** 
- Bugac - CAI*** 

 
A kiemelt versenyeken kívül még az alábbi versenyhelyszínek rendeztek nemzetközi 
lovasversenyeket.  
Kaposvár Lovasakadémia – két alkalommal CCI*** 
Nemzeti Lovarda – CSI**, CVI*** 
Szilvásvárad - CSI***, CDI*** 
 
Az elmúlt év szakmai beszámolójában meg kell említeni két kifejezetten fontos kontinens 
bajnokságot, melyek rendezési jogát 2019-ben nyerte el a Szövetség. 
Augusztus utolsó hétvégéjén a Nemzeti Lovardában rendeztük az FEI Lovastorna 
Világbajnokságot, amely nemcsak a rendezés szempontjából volt óriási siker, hanem a hazai 
sportolók is a vártnál jobban teljesítettek. A külföldről érkező hivatalos személyek elismerően 



nyilatkoztak a versenyről, az FEI technikai kiküldöttje pedig az elmúlt idők legjobban szervezett 
lovastorna versenyeként nyilatkozott az eseményről. 
Szeptember elején a Kincsem Parkra került a fókusz, ahol a négyesfogathajtók mérték össze 
tudásukat. Az FEI 2021. évi Budapesten megrendezett Négyesfogathajtó Európa-bajnoksága 
világviszonylatban is nagyszabású, grandiózus lovaseseményként vonulhat be a lovassportok 
történelmébe. A nyár végén megrendezett négynapos verseny minden idők legnagyobb nézői 
létszáma mellett zajlott. A versenynek köszönhetően egy új, modern, nézők számára könnyen 
átlátható maratonpályával rendelkező versenyhelyszín létesült csodálatos környezetben a 
főváros szívében, ami terveink szerint hosszú évekig szolgálja majd a fogatsport versenyeit. 
  
A nemzetközi versenyek mellett a nemzeti versenyeket rendező helyszínek is támogatáshoz 
jutottak. Szerencsére töretlen az Agrárminisztérium lovasrendezvényekre nyújtott támogatási 
szándéka, melynek köszönhetően a lovas versenyek mellett a műhelyek által szervezett 
szakmai napok, edzőtáborok és a magyar tenyésztésű lovakkal elért sporteredmények is 
forráshoz jutottak.  
A Szövetség a 2021 évben, hét szakágra vonatkozóan, ötvenhat versenyhelyszínt, 
negyvenkilenc egyesület szervezésében nyolcvankét műhelyprogramot és hatvankilenc 
tulajdonos százharmincöt lovának versenyeredményét támogatta.  
 
A lovas rendezvények sorából nem maradhat ki a Nemzeti Vágta.  
2021-ben 14. alkalommal került megrendezésre a nagyszabású esemény, amely során 
júniustól kezdve, országszerte 11 helyszínen kvalifikálhatták magukat a lovasok a budapesti 
döntőbe. A kétnapos eseményre több mint 40 ezer látogató volt kíváncsi a Hősök terén. 
A tavalyi program kiemelt eseménye volt a több lovas szakágban jelentős sikereket elért 
lovasok ünneplése, valamint a két világszínvonalú, Budapesten rendezett lovasverseny, a 
Lovastorna Világbajnokság és a XII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság történéseiről való 
megemlékezés.  
 A rendezvény a média fókuszában volt, hiszen a 2021. évi Vágtáról több mint 500 megjelenés 
született, számos stúdióbeszélgetés, print és online cikkek, interjúk, híradós és sporthíradós 
összefoglalók, promóciós spotok, több háttérinterjú és riport a több mint kétórás élő adáson 
felül.  
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az utánpótlás nevelésben aktív lovas edzők is támogatáshoz 
jutottak 2021-ben. A támogató elvárásának megfelelően az ország minden régiójából 
igyekeztük kiválasztani azt a hét edzőt, akik megfelelő létszámú tanítványt regisztrálnak, 
eleget tesznek az edzői továbbképzéseken való részvétel követelményének és emellett 
megfelelő szintű edzői végzettséggel is rendelkeznek. A 2021. évben támogatott utánpótlás 
edzők.  
Babinszky Zsuzsanna – díjlovaglás – Délkelet- Mo. 
Bertók Viktor – díjugratás – Északkelet- Mo. 
Horváth Gábor – díjugratás – Nyugat- Mo. 
ifj. Szabó Gábor – díjugratás – Kelet- Mo. 
Janik Attila – díjugratás – Közép- Mo. 
Pachl Péter – díjlovaglás – Észak- Mo. 
Schaller Gábor – lovastusa, díjugratás – Délnyugat- Mo. 
 



Nyolcadik éve működik sikeresen a Magyar Lovassport Szövetség utánpótlásnevelési 
programja, a Talent Program.  
Az elmúlt szezont a három olimpiai szakág 46 utánpótlás korú lovasának részvételével, neves 
külföldi és hazai szakemberek bevonásával bonyolítottuk le.  
A díjugrató lovasok edzéseit John Ledingham, neves ír lovasszakember és olimpikon mellett 
hazai szakemberek, Füzér Gábor, Horváth Balázs, ifj Kövy András, Janik Attila, Kafka Zsófia, 
Németh István, Pirik Zsolt, Stelczer Viktor és Stróbl Dorottya segítették. Korcsoportos 
bontásban két-két háromnapos edzőtábort és három alkalommal egynapos szintfelmérő 
„ugrónapot” szerveztünk. 
A díjlovas utánpótlással 2017 óta Johan Rockx holland lovasszakember dolgozik. Johan Rockx 
munkáját a hazai utánpótlás-nevelés edző, Pachl Péter segíti.  
A lovastusázók öt fővel kezdték meg az idei szezont, akik a díjugratók alsóbb korosztályának 
edzőtáborában és két szintfelmérő ugrónapon vettek részt. A lovasok a szezon zárásaként a 
lovastusa szakág által szervezett edzőtáborban vettek részt Martin Plewa vezetésével. A 
szervezés költségeit részben a Program fedezte.  
A lovasok a gyakorlati oktatások mellett elméleti órákon is részt vettek, amiket állatorvos, 
patkolókovács, pályaépítő, sportpszichológus és lovaskultúra oktató bevonásával szerveztünk.  
A 2021-es díjlovagló országos bajnokságon - a pónitól a Nagydíjig- minden korosztály bajnoka, 
a két hete Zduchovicében rendezett korosztályos díjugrató CSIO gyermek és ifjúsági csapat 
első helyezést nyert nyolc lovasa közül pedig hat a Talent Program korábbi vagy jelenlegi tagja.  
 
A kisebb szakágak sportszakmai céljai is a sportágfejlesztés körébe tartoznak. 2021-ben a 
távlovagló szakág a lovastorna és a western/reining szakág is élt ezzel a lehetőséggel.  
A szabadidős szakág egyre aktívabb és jelenleg a legdinamikusabban fejlődő szakág. A 
szakágnak továbbra is célja, hogy licencdíj fizetés nélkül regisztrálja a lovasokat. A szabadidős 
szakág szakmai terveinek és internet alapú nevezési rendszerének működtetése is a Szövetség 
sportágfejlesztési stratégiájának része.  
A Szövetség az elmúlt évben is biztosította minden szakág bajnokainak az érmeket és 
válogatott sportolói számára az egyedi tervezésű formaruhát. 
 
A három olimpiai szakág olimpiai kvótaszerző törekvései több forrásból is támogatottak. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium jóvoltából a lovastusa és a díjlovagló szakág 
sportszakmai céljai is könnyebben valósulhatnak meg. A rendelkezésre álló 30-30 millió 
forintos forrás felhasználása a szakágak által leadott szakmai és költségterv alapján valósult 
meg. A Szövetség adminisztrációjának jelen esetben ellenőrző szerepe volt, hiszen a leadott 
terveknek minden esetben egyezniük kellett a támogató által nyújtott támogatási célokkal.   
Az ITM-től kapott forrás lehetővé tette a Szövetség informatikai rendszerének fejlesztését is.  
Ennek köszönhetően az átigazolások adminisztrációja az elmúlt év óta a TopSoft adatbázisán 
alapuló online felületen keresztül történik.  
A Szövetség együttműködési megállapodást kötött az Országos Sportegészségügyi Intézettel 
a sportorvosi engedélyek interface módon való ellenőrzésének érdekében. A lovasok 
sportorvosi vizsgálatait könnyítette, hogy az elmúlt évben több alkalommal a Nemzeti Lovarda 
helyszínre kirendelt egész napos vizsgálati lehetőséget szerveztünk.  
 
Az informatikai fejlesztések több területen is áttörő újítást jelentettek a Szövetség életében.  
OXIX néven létrejött a Szövetség e-learning felülete, amelynek segítségével a Rajtengedély 
vizsgára való felkészítés is vizsgáztatás jóval hatékonyabbá vált. A felület, azon kívül, hogy a 



feltöltött tananyaggal és a próbatesztek elvégzésével a rajtengedély vizsgára készülő 
lovasoknak nyújt átfogó ismereteket, az elmúlt évben a díjugrató stílusbírók továbbképzését 
is segítette.  
Az idei év elejére elkészült és már elérhető az online edzői továbbképzés próba- és vizsgateszt 
rendszere is.  
Az OXIX mellett egy másik fejlesztést is fontos megemlíteni, ami a TopSoft rendszerében tárolt 
versenyeredmények feldolgozásán alapul. A „Lótér” fejlesztés egyelőre csak a Szövetség 
alkalmazottai számára elérhető program, ami különböző algoritmusok alapján a díjugrató 
versenyeken indult lovak eredményét elemzi. A program külső felhasználó számára való 
elérése a Szövetség idei évi kiemelt fontosságú tervei között szerepel.  
A Szövetség hosszú évek óta megbízható és eredményes üzleti partnere a TopSoft Zrt. A jól 
működő nevezési rendszer mellett a versenyrendezők részéről fokozott igény mutatkozott a 
rendszer pénzügyi programmal való bővítésére. A pénzügyi modul az elmúlt évben elkészült 
és az őszi tesztüzem után a 2022. évben már minden versenyiroda számára elérhető 
szolgáltatás. 
A támogatás további felhasználása áthúzódott a 2022. évre, mivel a Nemzeti Lovarda 
versenypályájának felújítását az őszi sűrű versenynaptár és az időjárási viszonyok miatt nem 
tudták megkezdeni. 
 
A Covid-járvány hatására hozott rendelkezések sajnos nem tették lehetővé, hogy ünnepélyes 
díjátadó gála keretén belül ünnepeljük a 2020. évi díjazottjainkat. 
A díjátadásra végül a Nemzeti Lovardában, a Platthy József szobor újra felállításával 
egyidőben, a gróf Széchenyi István Emlékére rendezett Díjugrató verseny alkalmával, 
szabadtéren kerülhetett sor.  
Az elmúlt évben egy másik emlékmű leleplezésére is sor került. A kiemelkedő eredményeket 
elért és tragikus balesetben elhunyt díjugrató, Túri Józsefet ábrázoló domborművet a 
Budapest CSIO alkalmával avatta fel a díjugrató közösség. 
 
Az elmúlt évben a sportdiplomáciai aktivitás az online platformokon valósult meg.  A Szövetség 
főtitkára és dr. Jármy Miklós, az Elnökség sportdiplomáciai feladatokkal megbízott tagja, 
személyesen az októberben Bécsben rendezett EEF közgyűlésen vettek részt.  
 
A Szövetség sportirodájában változások történtek az elmúlt évben. Dénes Judit sportszakmai 
adminisztrátort a lovassport szervezői végzettséggel rendelkező Szekeres Adrienn váltotta és 
a mindenki által jól ismert Magdi (Vajda Lászlóné) az év végén, 34 év munkaviszonyt követően 
végleg nyugdíjba ment.  
 
 
Budapest 2022.             
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