
A Magyar Lovassport Szövetség Lovastusa Szakbizottságának a 

Nemzeti Lovassport- és Lótenyésztés-fejlesztési Programra benyújtott 

szakmai koncepciója 

 
A lovastusa szakágban az utóbbi évek során számos olyan sportfejlesztés valósult meg, 

melynek eredményeként a hazai lovastusa sport elkezdett felzárkózni a nemzetközi szinten 

magasan jegyzett nemzetek közé. A FEI hatékony támogatása révén tereppálya fejlesztési és 

szakemberképző programokat bonyolítottunk le 2011 és 2016 között. A vitathatatlan fejlődés 

ellenére lovasaink kontinensviadalokon nyújtott szereplése nem kiemelkedő, az utóbbi 

évtizedekben felnőtt Európa-bajnokságon egyéni résztvevőkkel tudtuk hazánkat képviseltetni, 

csapat kiállítására nem volt mód. 

A Lovastusa Szakbizottság elsődleges célja, hogy a fent említett program keretében olyan 

szakág fejlesztési stratégiát és sportmenedzsmentet dolgozzon ki és honosítson meg, amely 

megalapozza és lehetővé teszi a 2023. évi Európa-bajnokságon és a 2024. évi párizsi olimpián 

való szereplést, továbbá hozzájáruljon a jövő sportszakembereinek magas szintű képzéséhez.  

 

A szakmai koncepciót három pillérre építjük fel: (1) lovas (2) szakmai vezető, (3) ló. 

 

1) Lovas  

A programba bevonásra kerülő sportolók kiválasztásakor olyan lovasokat veszünk 

számításba, akik jelenlegi eredményeik alapján rendelkeznek azokkal az alapképzettségekkel, 

melyekre építve reális a három éven belüli olimpiai felkészülésük. A programba kerülés 

alapfeltétele a legalább CCI3* szinten elért kiemelkedő eredmény. Első közelítésben széles 

bázist szólítunk meg, melyet a továbbiakban három lépésben tervezünk szűkíteni. A program 

első évének (2021) közepére maximum öt lovas kiválasztása történik meg. Mindvégig 

csapatban gondolkozunk (három csapattag + két tartalék), amellett, hogy ha a csapat 

indításának feltételei nem lesznek adottak, egyéni induló delegálása is cél lehet.  

 

A kiválasztás alapja: a) szigorú szerződési feltételek vállalása, (a változásra való hajlandóság, 

szakmai terv követése, irányított munkarend a Szövetség által megjelölt 

szakemberrel a megjelölt helyszínen) 

 

b) minimum 10 hónapos szakmai alapozó munka külföldön, majd 

időszakos külföldi tréning és versenyzés 

 

c) a beállított lovakkal a szakmai vezető által meghatározott fejlődési 

ütem, szint elérése, a köztes kontinensviadalokon való megmérettetés 

 

A kiválasztás eredményeként fogékony, változásra hajlandó, a program elvárásainak magukat 

alávető lovasok kerülnek be a célzott felkészítési folyamatba. 

Jelöltek: Egyed László, Kaizinger Balázs, László Gabriella, Rajnai Attila, Sárközi Csaba, 

Soha Glória, Tuska Péter. 

 

2) Szakmai vezető 

A lovasok olimpiai felkészülését tapasztalt, a világ élmezőnyébe tartozó edzőkkel és 

sportmenedzserekkel tervezzük biztosítani. Fontos szempont, hogy a bevonni tervezett 

szakmai vezető képes legyen a program sikeres teljesítéséhez szükséges lóbázis és az 

igényeket kielégítő felkészülési hely biztosítására, valamint rendelkezzen a professzionális 

menedzseléshez szükséges stábbal. A többéves felkészítés irányított munkarend szerint, 

megjelölt módon, megjelölt segítővel történik. A szakmai vezető által kidolgozott 

versenyprogram lehetővé teszi a fejlődést és előrejutást, biztosítja az olimpiai részvételt.  

 

 



A szakmai vezetést illetően megkezdtük a tárgyalásokat Bettina Hoy (Wahrendorf ) és 

Andreas Dibowski (Luhmühlen) német szakemberekkel. Mindkettőjük a legmagasabb szinten 

aktívan műveli a lovastusa sportot, illetve részt vettek különböző nemzetek (pl. holland, 

lengyel) válogatottjának olimpiai részvételre történő felkészítésében. Kapcsolatrendszerük 

komplex sportmenedzsmentet tesz lehetővé, a lovak kiválasztásától és biztosításától, a 

felkészülési helyszínek, módszertanok és humánerőforrás biztosításáig. 

A képzési tematika összeállításában számítunk Martin Plewa, olimpiai szintű bíró, korábbi 

német szövetségi vezető edző közreműködésére is. 

 

3) Ló 

A program keretében rövid 4*-ra minősült lovak lízingelését tűztük ki célul, melyben 

számítunk a szakmai vezető hathatós közreműködésére, szakmai véleményére, illetve a 

Schockemoehle istállóra. A 2. évben cél a hosszú 4*-ra való minősülés és rutinszerzés. A 

lízingelés eredményeként bizonyos esetekben lehetőség nyílik a lovak cseréjére, a befektetés 

jobban könyvelhető, illetve csökken (megszűnik) a lovak tulajdonlásával járó kockázat. A 

befektetés eredménye nem a ló, hanem a magas szintű versenyzés és hírértékkel bíró 

eredmény, végső soron az előállított lovas tudás és kultúra, a magas szinten versenyző, a 

nemzetközi élmezőnybe kerülés folyamatát ismerő lovasok, akikre a jövő sportját 

biztonsággal lehet építeni. 

 

A programot hazai és külföldi helyszíneken kívánjuk megvalósítani. A Nemzeti Lovardában a 

hazai díjugrató és díjlovas szakemberek bevonásával tervezünk tréningeket. Egy kidolgozás 

alatt álló megállapodás értelmében Bábolnán adott lesz a lehetőség a hazai és nemzetközi 

lovastusa versenyekre történő magas szintű felkészítő munkára. Középtávon, 2022-től a 

szakmai vezető által meghatározott nemzetközi szinten is kiemelkedő, külföldi 

tréninghelyszíneken folytatjuk a lovasok és lovak felkészítését. 

 

A szakági program költsége a lovasok külföldi szállásából, ellátásából, utazásából, lovaik 

lízingdíjából, istállózásából, takarmányozásából, állatorvosi és patkolási díjaiból, 

versenyeztetéséből, szállításából, valamint az edzői díjakból tevődik össze. + statikus 

költségek a felkészülésben + sportpszichológus, fizikoterapeuta stb. 

 

Az ütemterv részei:  

1) beszerzési szakasz 200.000 – 280.000 €/ló  

2) felkészülési, képzési szakasz, műhelymunka 3500 - 4500 €/páros/hó  

3) versenyeztetés 1500 - 2500 €/páros/hó  

4) egyéb járulékos költségek (pl.: állatorvos, kovács, takarmány kiegészítők, lovas szállás, 

étkezés) 700 – 850 €/hó/ló  

 

Összesen: 135.000.000 Ft/páros/év 

 

A program kétéves időtartamot ölel fel, így a megcélzott olimpiára történő felkészülés utolsó 

időszakának (harmadik év) feladatait az első két évre megkötött szerződésekbe foglaljuk 

(ingyenes szerződéshosszabbítás). 

 

A program hosszú távú fenntarthatóságát a szakmai műhelyek kialakítása biztosítja. A 

program résztvevői a felkészítő munka eredményeként olyan nemzetközi tapasztalatra és 

tudásra tesznek szert, melyre alapozva a szakág hosszú távú fejlődését tudjuk szavatolni 

kialakítandó bábolnai bázisunkon. A koncepció részét képezi egy aktív kommunikációs stáb 

felállítása, mely a programmal kapcsolatos eseményeket, híreket közvetíti. 

 

Budapest, 2021. február 5. 

 

Lovastusa Szakbizottság 

 


