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A magyar lovassport az elmúlt évek kormányzati beruházásainak köszönhetően világszínvonalú
infrastruktúrával rendelkezik. Ezek a helyszínek a legmagasabb szintű versenyek megrendezését is
lehetővé teszik, a magyar lovasok pedig hétről-hétre kitűnő körülmények között sportolhatnak. A
lovassportok népszerűsége jól láthatóan nő, fiatal lovasaink pedig nemzetközi szinten is a legjobbak
közé tartoznak. Különböző szakágakban vannak Európa-bajnokaink, érmeseink, sőt 2018 óta már
ifjúsági olimpiai ezüstérmesünk is. A magyar edzők, a magyar képzési és versenyrendszer
minőségét a fenti eredmények igazolják. A jelenlegi lóállományunk azonban sajnos csak
korosztályos viadalok szintjéig versenyképes. A lovaglás olimpiai sportág, eddigi egyetlen
érmünket 1936-ban Platthy József százados nyerte Sellő nyergében a berlini olimpia díjugratásában.
Magyar díjugrató 1992-ben indult utoljára olimpián, lovastusázóink pedig 1996 óta nem indultak az
ötkarikás játékokon. Bár lovasaink tehetségét világszerte elismerik, minden szakágunk
“lóerőhiánnyal” küzd. A világ lovassportja és lótenyésztése az elmúlt két évtizedben olyan
fejlődésen ment keresztül, amely az autógyártáséhoz hasonlítható. Bár vannak eredményes
tenyésztőink és az elmúlt években sok tehetségek fiatal ló került hazánkba, a hátrány belátható időn
belül ledolgozhatatlannak tűnik.
A program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a versenyzők és a felkészítésükért felelős
szakemberek több éves szakmai programot hajtsanak végre. A lovak menedzselési költségeinek
átvállalásával a Magyar Lovas Szövetség garantálni tudja, hogy megfelelően kiképeztesse és
megtarthassa a programba bevont lovakat, amelyek nélkül ebben a sportban jelentős nemzetközi
eredményt elérni nem lehet.
A Nemzeti Lovassport és Sportló tenyésztést Fejlesztő Program megnyugtató megoldást jelent a
magyar fogathajtók, díjugratók, lovastornászok lóproblémáira. A rendelkezésre álló forrásból több
szinten, közel-, közép- és hosszú távon is tervezzük a sportág fejlesztését. A felsorolt szakág

fejlődéséhez eltérő igények merülnek fel, ezért szakáganként más beruházás jelenti a sikerhez
vezető utat.
1. Rövidtávú célkitűzések a díjugrató válogatott 2024. Párizs Olimpiára való minősülése. Ennek
feltételei:
• minősülés és sikeres egyéni és csapat szereplés a 2022-es Lovas világjátékokon
(olimpiai kvalifikáció)
• 2023-as olimpiai kvalifikációs versenyeken (2 db) való sikeres részvétel,
A díjugrató szakág rövidtávú célkitűzése bérelt lovak segítségével valósulhat meg. A már
magas szinten versenyző lovak bérlete, vagy lízingje segítségével lovasaink gyors
csatlakozást találnának az élsporthoz.
2. Középtávú célkitűzések a díjugrató sport fejlesztésében: 2028-ig tartó időszakban
megrendezésre kerülő EB-, VB- és olimpiai kvóta szerző versenyeken sikeres egyéni és
csapat eredmények elérése, a 2028-as Los Angeles-i Olimpián döntős helyezés elérése
A cél elérése érdekében fiatal lovakat vásárolunk, amelyek egységes kiképzési és
menedzselési rendszerben találnak utat a legjobb sportolóinkhoz. A programba kerülő lovak
közül a kancáknak és a méneknek természetesen a magyar sportlótenyésztést kell
szolgálniuk. Ezzel manapság már nem kell megvárni, hogy a ló befejezze sportkarrierjét,
hiszen a modern szaporodásbiológiai eljárásoknak köszönhetően egy ló párhuzamosan
szerepelhet a sportban és a tenyésztésben is.
3. Hosszútávú célkitűzések a díjugrató sport fejlsztésében: 2029 utáni időszakot érintő
világversenyeken (EB, VB, olimpiai) egyéni és csapat 1-6 hely megszerzése. A program
keretein belül elindított tenyésztési program során született saját lóállomány segítségével
valósulna meg.
Rövidtávú célkitűzések a fogathajtó sportágban:
• A 2021-ben Budapesten megrendezésre kerülő FEI Négyesfogathajtó Európabajnokságon induló magyar csapat, illetve az egyéni versenyzők felkészülésének
támogatása. A minél eredményesebb szereplés elősegítése.
• A kronenbergi FEI Kettesfogathajtó Világbajnokságon induló magyar csapat, illetve az
egyéni versenyzők felkészülésének támogatása. A minél eredményesebb szereplés
elősegítése.

• Az FEI Gyermek, Junior, Fiatal Hajtók Európa-bajnokságán Lamotte Beuvron-ban induló
fiatal utánpótlás fogathajtók támogatása.
A fogathajtó sportág rövidtávú célkitűzése képzett fogatlovak vásárlásával és versenyeztetésével
valósul meg.
Középtávú célkitűzések a fogathajtó sportágban
A fiatal fogatlovak képzése, ami a tehetséges versenyzők számára középtávon lehetőséget biztosít
ezen lovak fogatokba történő beépítésére.
A fogathajtó sportág középtávú célkitűzés fiatal fogatlovak vásárlásával valósul meg.
Rövidtávú célkitűzések a lovastorna sportágban: A 2021-ben Budapesten megrendezésre kerülő FEI
Lovastorna Világbajnokságon induló magyar csapat, illetve az egyéni versenyzők felkészülésének
támogatása. A minél eredményesebb szereplés elősegítése.
A lovastorna sportág rövidtávú célkitűzése képzett lovastorna lovak vásárlásával és bérlésével a
válogatott sportolók szakmai felkészítésével valósul meg.
Egyéb, működési költségek mindhárom szakágban.
• Az eredményes versenyzést és felkészülést segítő egyéb eszközök beszerzése. (nyereg,
kantár, kocsi, műló stb.)
• A lovak megfelelő helyen való tartása és az azzal járó költségek – lótartás, kiegészítő tápok,
vitaminok stb. Folyamatos állatorvosi felügyelet, patkolás, kötelező állategészségügyi
ellenőrzések stb.
• Szakmai felügyelet, edzőtáborok, edzők, csapatvezetők bevonása.
• Külföldi szakemberek bevonása
• Egyéb szakemberek bevonása, sportpszichológus, masszőr, koreográfus,
• Szervezési feladatok ellátása
• Versenyeztetési költségek – nevezési díj, szállásköltség, utazási költségek, lovak szállítása

A program további járulékos előnyei:
• genetikailag és sajátteljesítményben is világszínvonalat képviselő tenyészállomány
létrehozása (lótenyésztés felvirágoztatása)
• marketing és reklámérték nemzeti („lovas nemzet”) és sportági szinten (példaképek)
• a program befektetése hozzájárul az utóbbi években megvalósult állami lovas
infrastruktúrafejlesztések jobb kihasználásához, társadalmi értékesüléséhez
• a programon keresztül elköltött forintok elősegítik a hazai gazdaság fejlesztését
(sportturizmus, mezőgazdaság, lótenyésztéshez és lovassporthoz kötődő ipari-szolgáltatói
szektor) további magán tőkét mobilizálnak
• életút program lehetőséget ad a kiemelkedő lovasainknak, edzőinknek, patkolókovácsoknak
és lóápolóknak
• az itt megszerzett tudás jól hasznosítható a hazai szakemberképzésben
• A megfelelően képzett lovasutánpótlás érdekében, a programba U25-ös lovasok bevonásával
biztosítjuk a folytonosságot, akik a felnőtt válogatott lovasok irányításával, szakmai
segítségével nemzetközi szinten is eredményesen képviselhetik csapatunkat.
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