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Szakági elnök (Rózsahegyi Róbert) beszámolója a 2023. évi várható 
támogatásokról: 
Az előzetes információk szerint nem várható az előző éviekhez hasonló 
támogatás a szövetségtől, várhatóan a szakág csak a saját bevételeivel (licenc 
díjak) tud kalkulálni, ehhez kell majd igazítani a céljainkat. A Műhelyprogram 
várhatóan kiírásra kerül 2023-ban is, így majd ez lehet egy plusz forrás a 
szakágban működő egyesületek számára.  
 
Szövetségi kapitány (Villányi Krisztina) tervei a 2023. évi válogatott 
munkára: A szövetségi támogatás elmaradása nagyban befolyásolja a 
válogatottal folytatható munka mértékét. Villányi Krisztina 12 éve tölti be ezt a 
pozíciót, így 2023-ban szeretne kicsit háttérbe vonulni. Annál is inkább, mert 
jelenleg nagyon kevés a nemzetközi szintű versenyző, és nekik most még a 
kvalifikáció kivívása is problémát jelent, így nem igazán lehet válogatásról 
beszélni, hiszen idén például mindenki, aki kvalifikálódott, elindulhatott az Eb-n. 
Jövőre a svédországi Eb a távolság miatt biztosan jelentős költségekkel jár 
majd, ezért csak azoknak az egységeknek ajánlaná a kiutazást, akik eredményt 
is hozhatnak. A kiutazáshoz várhatóan nem lesz jelentős szövetségi támogatás, 
így mindenki alapvetően önköltséges részvétellel számoljon.  
Hogy azért mégis legyen válogatott munka, a válogatott felkészülését Németh 
Blanka, a jelenlegi legsikeresebb nemzetközi szintű versenyzőnk irányítaná – 
amellett, hogy ezeken az edzéseken maga is részt venne mint sportoló. Villányi 
Krisztina pedig a háttérmunkában, előkészítésekben, szervezésben, 
koordinációban segítene neki. A tervek szerint most a munkát egy kisebb 
kerettel kezdené (akik a 2022. évi Eb-n és Vb-n elérték a kvalifikációs szintet). 
A kerethez csatlakozni a kaposvári CVI-n lehet, azoknak a versenyzőknek, akik 
itt elérik az Eb/Vb kvalifikációs szintet. Bárkinek aki aspirál a válogatottba 
kerülésre, a Kaposváron márciusban megrendezésre kerülő edző hétvégén 
való részvételt erősen ajánlják.  
 
Versenynaptár: Felvetés volt, hogy jó lenne több versenyt rendezni, hiszen a 
nem nemzetközi szintű lovastornászoknak alig marad megméretési lehetőség 
az év folyamán. Tavaly több meghívásos verseny került lemondásra az utolsó 
pillanatban, ami nem jó sem a rendezők, sem az arra készülő versenyzők 
számára. Felmerült, hogy esetleg a versenyek lemondását lehetne 
szankcionálni mind a rendezők, mint a versenyzők oldaláról.  
A versenyrendezők szeretnék, ha fennmaradna az eddig működő 
versenyrendezési támogatás (50 000 Ft/versenynap). Ennél nagyobb 



 
 

támogatást azonban biztosan nem fog tudni adni a szakág a 2023-as évben. A 
rendezők ennek tudatában vállaljanak rendezést.  
Arra a felvetésre, hogy az országos bajnokság kerüljön együtt megrendezésre 
a hazai CVI-vel, Bence-Kiss Krisztina vezetőbíró elmondta, hogy Hollandiában 
volt erre példa, ami után a FEI ezt szerette is volna szakcionálni, tehát ez így 
nem tud működni egyben. Így – főleg mivel 2023-ban elég korán kerül 
megrendezésre a hazai CVI – a fórum résztvevői abban maradtak, hogy 
maradjon az OB ősszel, és próba jelleggel rendezzünk előtte szeptemberben 
egy minősítő versenyt, ezzel biztosítva a helyszín számára a nagyobb 
versenyzői létszámot, és a versenyzők számára pedig a biztosabb 
megrendezést.  
Felmerült az OB helyszínének kérdése. A 2022. évi OB a Nemzeti Lovardában 
került lebonyolításra, ahol a helyszín bérleti díját a lovastorna szakág vállalta át, 
de emellett is a rendező Budapesti Lovasklubnak jelentősen veszteséges 
verseny volt. A budapesti helyszínnél probléma, hogy nem tudnak elegendő 
pályaszolgálatost, segítőt biztosítani a rendezéshez, viszont rengeteg a kiadás. 
A budapesti egyesületeknek előnyös, hogy nem kell elutazni, viszont a 
lebonyolításhoz nem tudnak segítőkkel, vagy szponzorokkal hozzájárulni (holott 
ez nem csak egy egyesületet érintene). Azért, hogy az OB mégis méltó 
ünnepélyességgel és díjazással legyen megrendezve, a fórum résztvevői a 
kaposvári helyszínt támogatnák. Ez esetben a Nemzeti Lovarda bérleti díjára 
szánt szakági keretet esetleg lehetne a kaposvári OB-n boxtámogatásra, vagy 
utazási hozzájárulásra fordítani?  
Felvetődött MOVIE verseny szervezése is. Ennek kivitelezése egyrészt a 
mozgó műlovak nehézkes szállítása és a megfelelő helység (ugyanúgy 
tornatermet kellene bérelni hozzá) költségessége miatt elvetésre került. Illetve 
vannak olyan egyesületek, akik közelében még nincs mozgó műló, így ők 
hátrányban lennének egy ilyen versenynél. Online formában is felmerült a 
rendezési lehetőség, de ott pedig a különböző kameraállások, téli időszakban a 
fűtetlen helységekben a megfelelő versenyruházat, internetkapcsolat 
minőségének kérdései miatt ezek is elvetődtek. Amire lehetőség lehet, az az, 
hogy a gyakorlatokat videóra véve eljuttatni azokat egy választott bírónak, aki 
azt kiértékeli írásban. Természetesen ez már nem lenne ingyen, hiszen ez 
időigényes. Erre érdemes lenne egy fix árat rögzíteni. 2023-as évben egyik 
magyar bírónk sem pontoz világversenyen, így bármelyikőjüktől lehet 
segítséget kérni, akár tanács, akár tényleges edzés formájában.  
A versenynaptárba így március elején egy műlovas verseny (Szárnyaló SE 
szervezésében), I. minősítő verseny április közepén Kaposváron 
(Lovasakadémia SC szervezése), II. minősítő verseny május végén 
Szilvásváradon (Szilvásváradi Ménesgazdaság szervezése), III. minősítő 
verseny szeptember elején Máriakálnokon (Daniló SE szervezése), és az 
országos bajnokság október elején Kaposváron (Lovasakadémia SC 



 
 

szervezése) kerülne be. További egynapos meghívásos versenyek 
szervezésére van lehetőség.  
Emellett Kaposváron Havanna Kupa néven kerülne megrendezésre március 18-
19-i hétvégén egy versenykörülmények közötti edzés. Szombaton napon 
Németh Blanka nemzetközi versenyző, a válogatott felkészülésének irányítója, 
Bence-Kiss Krisztina nemzetközi bíró és Villányi Krisztina szövetségi kapitány 
segítségét lehetne igénybe venni a műlovakon illetve aki lóval érkezne, a lovas 
edzéseken. Vasárnap pedig versenyszerű körülmények között lehetne 
gyakorolni, amit bírók gyakorlásképpen pontoznának. Így ez mind a 
versenyzőknek és lovaknak, mind a bíróknak jó gyakorlási lehetőség lenne az 
éles versenyek előtt. A részvételnek minimális költsége lenne, a rendező február 
végéig kéri, hogy az egyesületek jelezzék a részvételi szándékot, hogy 
megfelelő időbeosztást lehessen csinálni majd, illetve hogy van-e rá igény 
egyáltalán.  
 
Szabadidős versenyek:  
Ismét felmerült a szabadidős szakággal való együttműködés lehetősége, amit a 
szabadidős szakág vezetése szorgalmaz. Sajnos az eddigi tapasztalatok 
alapján a szabadidős szakágban tevékenykedő edzők nem akarnak komolyan 
foglalkozni a lovastornával, nem járnak utána a pontos szabályoknak, nekik ez 
csak egy újabb versenyzési lehetőség. Így ebből a vonalból nem valószínű, 
hogy utánpótlást találunk a lovastorna versenysport számára. Talán az előírt 
gyakorlatsor is túl nehéz számukra, nem tudják helyesen kivitelezni. Sajnos a 
szabadidős lovastorna versenyeken tapasztalható szakmaiatlanság nem túl jó 
reklámja a sportnak, de ezen nem nagyon tudunk változtatni, amíg ők nem 
kérnek segítséget, nem akarnak ebben fejlődni.  
 

Amatőr versenyszámok, rajtengedély vizsga:  
Lehet hogy érdemes lenne egy közbenső lépcsőt beiktatni a szabadidős 
versenyek és a versenyszerű lovastorna (U kategóriától felfelé) közé. A jelenlegi 
amatőr kategória követelménye nagyrészt megegyezik az U kategóriával, 
másrészt az új bekapcsolódó edzők nem biztos, hogy képesek például egy 
versenyképest kűrt összeállítani a versenyzőiknek. Probléma az is, hogy az 
amatőr kategóriában sokszor nem a tényleg amatőr, versenyrutin nélküli 
egyesületek versenyzői indulnak – amiért annak idején a kategória létre lett 
hozva – hanem a „profi” egyesületek új versenyzői, akik rendszerint jelentős 
pontkülönbséggel előzik meg a ténylegesen amatőr indulókat, akiknek ezzel így 
nem lesz sikerélményük és jó eséllyel rövidesen eltávolodnak a lovastornától. 
Ez tehát a profi edzők felelőssége is, hogy ne itt indítsák a kezdő versenyzőiket.  
Felmerült az is, hogy esetleg egy ponteredmény elérése után már ne lehessen 
tovább az adott kategóriában indulni, tovább kelljen lépni magasabb szintre. Jó 
ötlet lehet egy olyan amatőr követelmény kiírása, ahol tényleg alacsony 
követelmények vannak (esetleg fix kűr elemek), így segítve a kezdő edzőket a 



 
 

elindulásban. Esetleg bizonyos számú amatőr versenyen való részvétel legyen 
a feltétele a rajtengedély vizsgán való részvételnek? 
  
Csapatok támogatása:  
A beküldött javaslat alapján jó lenne támogatni a csapatokat, hiszen nemzetközi 
példákból is látható, hogy a csapatban résztvevő kicsikből lesznek később a 
sikeres nemzetközi egyéni versenyzők. Nálunk az egyéni indulás a preferált, és 
csak néhány egyesület indít csapatot bármely szinten. Nem minden klubnak van 
megfelelő lova a vágtás csapat versenyzéshez, lépésben azonban a legtöbb ló 
alkalmas erre. Érdemes lenne inkább erre fókuszálni, mint kevésbé tehetséges 
gyerekek egyéni versenyzését erőltetni. A csapat összetartó ereje, a közös cél, 
felelősségvállalás egymásért sportunk egyik legnagyobb értéke. A jelenlegi U 
csapat szabályzatot érdemes lenne megváltoztatni, - mivel több egyesület a 
létszám határ miatt, vagy mert csak nemzetközi versenyzővel tudnának 
csapatot összeállítani – esik ki a lehetséges indulók közül. Jó lenne másképpen 
is támogatni a csapatokat (díjazás, visszatérítés, stb.), hogy milyen formában, 
arról még gondolkodni kell.  
 
 
 
 


