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Lovastorna (kibővített) szakbizottsági ülés 

2017. február 9. 

 

Jelenlévők: Páska Ildikó, Jancsecz György, Dr. Lassó Attila, Habsburg Eilika, Király Zsuzsa, Ács Kornélia, 

Skandera Dominika, Könyves-Tóth Eszter, Flanek Regina, Török Barbara, telefonon keresztül: Villányi 

Krisztina 

Jegyzőkönyvvezető: Villányi Krisztina 

 

Napirendi pontok: 

1. "Lovastornászok hétvégéje" kampány. Időpontjának megbeszélése, lovas újságokban cikkek 

megjelentetése. Javasolt időpont: március 25-26. 

 

Felelősök a médiában: 

Lovasélet – Villányi Kriszta, Pegazus – Bence Kriszta, Lovas Nemzet – Ács Kornélia, lovasok.hu-

Jancsecz György, facebook- Villányi Kriszta, honlap-Villányi Kriszta, érdemes lenne Fehér Károlynak is 

elküldeni a Szövetséghez.  

 

Kérdés, megfelelő-e ez a dátum?  Többen jelzik, hogy ez az időpont a versenyek és edzőtáborok 

utána van közvetlenül, ezért nem igazán jó.  - Április 1-2. legyen az időpont.  

Dr. Lassó Attila: Akadémia Lovarda – Rákoskeresztúr is csatlakozik helyszínként. 

Táblázat pontosítása, név, cím, telefon, email cím, pontos időpont.  

Páska Ildikó: A befutó jelentkezéseket összesítsük majd. Legyen egy jelentkezési lap, amit feltöltünk a 

honlapra és annak a letöltésével és elküldésével tud majd jelentkezni a megfelelő helyen.  

 

2. Közgyűlésre film, fotó anyag összeállítása. 

 Várjuk a filmeket a krisztavoltizs@gmail.com címre. 

3. Szakág helyzetének felmérése, kérdőív. 

Páska Ildikó szeretne egy kérdőívet kiküldeni a működő egyesületeknek. Milyen helyzetben vannak, 

mire van leginkább szükségük (felszerelés, ló, hely, stb.). Nem ígér támogatást, de valamilyen 

segítséget megpróbál nyújtani.   

Szövetségben regisztrált összes egyesületeknek levél kiküldése a lovastornával kapcsolatban. 

Felmérhetjük ez által, hogy az országban hány helyen foglalkoznak lovastornával.  
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4. Edzői kérdések, versenyzői, sportolói szerződések, bírók edzői működésének kérdése. 

 Páska Ildikó reméli, hogy jó irányban indult el az új felállású szakág működése. Már sikerült az eddigi 

másfél millió forintos támogatás helyett 2 millió forintot szerezni a szövetségtől. Ezt már a legutóbbi 

szakbizottsági gyűlésen elosztottuk. Sikerült a kaposvári CVI támogatására is szerezni 2 millió forintot. 

Ennek az elosztása függ majd a verseny „nyereségességétől”. A szakágfejlesztési tervet 6 évre 

készítette el, mivel ekkor lesz a közeli Somorján a Lovas Világjátékok.  

A szakági elnökséget azért vállalta el, hogy minél működőképesebb legyen a szakág, hogy megfelelő 

anyagi támogatást tudjon szerezni. Ehhez viszont elengedhetetlen az edzők, bírók, versenyzők 

együttműködése. Az utóbbi időben úgy látja, nem jó irányba megy el az edzői tevékenység- 

összefogás. Nem jó az, ha az edzők átcsábítják a gyerekeket egyik egyesületből a másikba edzésekre 

úgy, ha arról nem az egyes klubok edzői beszélnek egymással, hanem a gyerekeket, szülőket keresik 

meg közvetlenül, sokszor a klubedző tudta nélkül. Ha így dolgozunk, nem fog egy irányba menni a 

szakág.  

Jancsecz György: Minden más sportágban úgy van, ha egy utánpótlás korú gyerek elmegy a nevelő 

egyesületéből, akkor kemény pénzeket fizet azért a nevelő egyesületbe. Azt a tudást, munkát kell 

megfizetni, amit a nevelő egyesület belerakott. Figyelembe kell venni, hogy mennyi időt töltött el az 

adott egyesületnél, illetve hogy milyen szintre ért el. Nem az eredményt kéne figyelembe venni.  

Habsburg Eilika: Másik lovas szakágakban Magyarországon ez nincs.  

Jancsecz György: Igaz, de ott teljesen más a helyzet. A többi szakágban, általában, a versenyzőnek 

saját edzője, lova(i), esetleg szállítóeszköze(i), van(nak) és a teljes összeget a sportoló szülei állják. 

Míg, ha egy gyerek elkezd lovastornázni , akkor „beleül a készbe”, az egyesület erőforrásait 

(szakértelemmel rendelkező edzők, futószárazók, képzett lovak, biztonságos felszerelés) használja, és 

az esetek nagy többségében, az egyesületek fenntartói csak a ténylegesen felmerülő költségek 

töredékét fizettetik meg a szülőkkel. A különbözetet pedig a saját munkájukkal, illetve kapcsolataik 

révén próbálják meg előteremteni. (Természetesen nem pontosan így és nem csak az én számból, de 

lényegében ez hangzott el.) 

dr. Lassó Attila: Alig 40 főről beszélünk itt, akik komolyan versenyeznek. Eljutnak egy szintre, és az 

egyesülete sokszor már nem tudja kiszolgálni szaktudásban, lóban, stb.  És ez nem a klubnak, hanem 

a szülőnek kerül sok pénzbe. Így vagy abbahagyja a lovastornát, vagy átmegy másik klubba. Nincs más 

lehetősége.  

Páska Ildikó: Vannak olyan edzők, bírók, akik járják körbe az egyesületeket, és ezért pénz kapnak, 

ebből élnek. Míg a klubok pedig alig bírják fenntartani magukat, nem tudnak fizetést kitermelni a 

saját edzőknek.  

Jancsecz György: Az anyaklubok komoly anyagi áldozatokkal vesznek lovat, képzik ki, és a gyerekek 

ezt nem fizetik meg. És akkor még nem számoltunk az állatorvosi költségekkel. Ez komolyan 

megterheli az egyesületeket, és a hozzájuk tartozó edzőket.  

Török Barbara: Az edzők és a klubhoz tartozó segítők rengeteg áldozatot vállalnak, hogy a klubok 

életben maradjanak. Erőn felül, mert már a szülőket nem lehet tovább terhelni tagdíjakkal. A 



 

Lovastorna szakbizottsági ülés 2017. február 9.  Oldal 3/4 
 

szülőknek fogalmuk sincs, hogy egy egyesület működtetése milyen áldozatokkal jár. Úgy gondolja, 

hogy ha valaki nem érzi jól magát az egyesületben, akkor inkább menjen át valahova, mint hogy 

abbahagyja a lovastornát. Nem látja, hogy ha egy gyerek elkezd lovastornázni, akkor rögtön aláír egy 

papírt, hogy mondjuk 300 ezer forintot fizet majd, ha esetleg át szeretne igazolni. Abban viszont 

egyetért, hogy az edzők beszéljenek egymással ilyen esetben.  

Király Zsuzsa: Ha egy bizonyos összeg fölött áldoz már egy család a gyereke sikereiért, akkor 

megpróbálja a lehető legtöbb esélyt adni a gyerekének arra, hogy ez realizálódjon.  Érdemes lenne a 

szülőkkel is beszélni.  

Jancsecz György: Van olyan versenyző, aki már a negyedik egyesületében van. Ez semmiképpen sem 

jó.  

 

Flanek Regina: Ők egy versenyzőt vettek eddig át. Egyetért abban, hogy ha egyesületek között 

versenyzői mozgás van, akkor beszéljék meg az edzők ezt. Ez így etikus.  

Könyves-Tóth Eszter: Még a kezdő gyerekeknél általában nincs gond, de amikor valaki eljutott 

nemzetközi szintre, akkor már nagyon sok munkája van benne egy adott klubnak.  

 

Villányi Krisztina: Felé, mint szövetségi kapitány felé kellene jelezni, ha bármilyen versenyző 

máshova jár edzésre. Így nem titokban történik a dolog, ő tudja tájékoztatni az edzőket az 

eseményekről. Ha ez a jelzés elmarad, és a későbbiekben a versenyző eligazol, akkor ez 

szankcionálható lenne (pl. lelépési pénz, vagy komolyabb esetekben esetleg bizonyos időre való 

eltiltás). 

Erről a témáról kidolgozunk a következő szakbizottsági ülésre kidolgozunk egy javaslatot. 

5. Bíró képzés időpontjának kijelölése. Steward képzés indítása. Futószárazó verseny javaslata. 

 Sajnos a két érintett bíró (Bence Krisztina, Tóth Benedek) pont képzésen van, így ezt nem tudjuk 

megbeszélni, de fontos lenne, hogy legyen bíróképzés (továbbképzés és képzés is). Tóthné Héczey 

Katalin felajánlotta, hogy segít ebben.  

Páska Ildikó: Fontos lenne, hogy aki bíráskodik, az ne edzősködjön egyesületeknél.  

Török Barbara: Lehessen hívni a bírókat az egyesületekhez, mert ez segítség, csak rendszeresen ne 

végezzen munkát egy egyesületnél, mert az nem fair, nem tud objektív lenni. 

Kiss András nagyon lelkes a steward képzés beindítása ügyében.  

Futószárazó verseny: Dr. Lassó Attila javaslata. Annak érdekében, hogy jobbak legyenek a lovak, sok 

mindent lehetne tenni, ami nem kerül pénzbe. Sok feladatot lehetne kiírni, például átmenetek, kör 

kisebbítés-nagyobbítás, megállítás, stb. . Erre készülnének a futószárazók. És ha erre készülnek, akkor 

a ló ezt megtanulja.  Persze ebbe a bírókat is be kellene vonni, hogy ez hogyan kell elbírálni. 

Páska Ildikó: Megkérjük Lassó Attilát, hogy dolgozza ki ennek a szabályzatát. Esetleg egy előadás 

sorozattal kezdeni, ahol ennek az értékelését tudja megmutatni a bíróknak.  
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6. Kaposvári CVI támogatása. 

Már szó esett erről a gyűlés elején.  

 

  

7. Daniel Kaiser edzőtábor. 

 Villányi Krisztina: A tervezett programot elküldtem. Kérdés, hogy ezen módosítsunk-e? Daniel 

szívesen tartana képzést az edzőknek is, csak kérdés, hogy ez mikor, mert akkor a gyerekektől 

elvesszük az időt.  

Legyen előadás az edzőknek szombaton este.  

 

        Villányi Krisztina 

        jegyzőkönyvvezető 


