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A szakágunkban a lovasok létszámát tekintve a régió 
2017-ben is megtartotta a vezető szerepét. Már a 
2014-es beszámolómban is utaltam rá, a Pest 
környéki lovardákban elfogytak a kapacitás 
tartalékok, legyen szó az iskola lovakról éppúgy, mint 
az edzőkről. 
 
Az E-A szintre alkalmas bérelhető lovak hiánya 
folytán hiába tesznek elég sokan sikeres rajtengedély 
vizsgát, ha belátható időn belül nem tudnak saját 
lóhoz jutni, óhatatlanul lemorzsolódnak.  
 
Egyre zavaróbb a bíró hiány. Volt olyan csömöri 
verseny a régióban, amit csak úgy lehetett 
megrendezni, hogy Borondics Katalin elengedte a 
segesdi A kategóriás versenyről az eredetileg oda 
kijelölt Czuczor Évát. 
 
Az előbb más összefüggésben jelzett lóhiány a bíró 
utánpótlást is nehezíti. 0 

A 2017-es év kiemelt témakörei  



Azon lovasok zöme, akiknek sikerült legalább az LM vagy M szintet elérni, nem szívesen adják fel a sport 
karrierjüket a bíráskodásért.  
 
Másoldalról az is jogos elvárás, a bíró jelölt lehetőleg maga is legyen képes egy magasabb osztályú program 
teljesítésére, vagyis A-s tudással ne bíráljon L-et.  
 
Ebből a szempontból jelenleg csak dr. Győrfi Annamáriáról tudok beszélni, akinek nincsen saját lova, de Szlaukó 
György frízén tud M-szintet teljesíteni és nem áll távol tőle, hogy egyhamar bíráskodjon. 

A 2017-es év kiemelt témakörei 2.  



Igény pedig van, amit leginkább a pónis versenyek startszáma mutat. A két szakágas pónis versenyek esetében 
szinte evidens, hogy ott 200 körüli induló legyen, de 280 startos verseny is volt régióban.  
 
Emiatt egy pónis verseny mellé CDN-B-t csak kevés helyszínen és  létszámkorlátozással lehet meghirdetni akkor 
is, ha azon csak futószáras és díjlovas feladatokat írnak ki. 

A 2017-es év kiemelt témakörei 3.  



A 2016-os beszámolómban szóltam a rákoscsabai Monte Vigo lovarda szakmai átalakításáról, amelyet Bárdos 
Brigitta rakott fel a térképünkre. Idén folytatódott a lovarda technikai fejlesztése, amelynek terjeszkedéséhez 
Rákosmente Önkormányzata más célra használt területek átadásával járult hozzá. A cél az, hogy előbb pónis, 
majd CDN-es versenyszínhely legyen az M0-ás péceli lehajtójánál működő lovarda. 
 
Az előző években nem volt rá példa, de 2017 tavaszán az időjárás a régióban két versenyt is elmosott. 
Különösen fájdalmas, hogy ezek között volt a Csömörre kiírt Ákos Ajtony Emlékverseny is. 

Új helyszín végül nem lépett be 



Sóskúton az augusztusi Pest megyei forduló rentabilitását Lengyel Miklós egy sajátos algoritmussal próbálta 
biztosítani: 
  
"A bírók, a rendezők, a többi versenyző programjának tiszteletben tartása és tervezhetősége miatt a verseny 
törlési algoritmusa:  
Ha a nevezések száma nem éri el sorrendben a határidő előtti 3. nap 08.00 órakor a 30-at, a 2. nap 08.00 
órakor a 40-et, az 1. nap 08.00 órakor az 50-et és a határidő lejártakor a 60-at, fenntartom a jogot a verseny 
törlésére."  
 
Nem kell különösebben bizonygatni, hogy pónis feladatok nélkül egy, csak a versenydíj bevételekkel számolni 
tudó CDN-B verseny 25-30 startnál két bíró foglalkoztatására redukáltan is veszteséges. Az szinten ismert, a lovak 
aktuális felkészültségi illetve egészségügyi állapota folytán a díjlovasok zöme 24-72 órával a nevezési a határidő 
előtt adja le a nevezését. Addig töprenghet a rendező, érdeklődés hiány miatt törölje a versenyt, vagy 
reménykedjen, hogy mégis lesz elegendő nevező, esetleg eleve veszteséggel kalkuláljon? Lengyel Miklós kísérlete 
megfordította a kérdést: ő a lovasoknak okozott elbizonytalanító dilemmát: nézegessék csak, éppen hányan 
jelentkeztek, hogyha a rendező ragaszkodik a számokhoz, akkor az aktuális számok ismeretében lesz verseny vagy 
sem? 
 
Végül lett, méghozzá úgy, hogy a nevezési szám a határidő előtti nap 8 órakor nem érte el az algoritmusban 
megjelölt 50-et. 
 
Nézetem szerint a pónis kombinációk és egy biztos szponzor nélküli CDN-es versenyek átlagaihoz képest eleve 
magasabb értékeket adott az algoritmus. Ezen túlmenően egy Pest megyei bajnokságra minősítő verseny 
esetében a gazdasági okból történő lemondás az azzal számoló lovasokkal szemben nem egy korrekt eljárás. A 
kísérlet ezért egyedüli maradt és nem változtatta meg a nevezési gyakorlatot.  

„Sóskúti algoritmus” 



Szót kell ejtenem a Pest megyei Bajnokság sorsáról, amelynek döntőjét jelentkezők hiányában Cinkota 
rendezte. Az előző évek tapasztalatai alapján a bajnokság a fiatal lovas kategória nélkül került kiírásra és az 
értékelés a Talentum Kupa OB-nak a feladatok súlyához igazodó, így az E-kategóriásoknak is teret adó 
szorzószámok szerint történt. 
 
Mindeddig az érmek és a bajnoki lótakarók mellé szerény pénznyeremény is járt. A kiírásban szerepelt is a 
felnőtt és az ifi kategória I-III. helyezetteinek 30-20-10 ezer forintos, számla ellenében átvehető nyereménye, ha 
és amennyiben az érintett lovasok egyesülete a Pest megyei Lovas Szövetség részére a döntőig az esedékes 
tagdíját befizette.  
 
A szeptember 3-ai döntőt rendező Victoria Dressage a lótakarók, érmek, egy döntő versenyszámaihoz illő 
nagyobb kupák többletköltségét a versenybevételből állta, a dobogósok részére az Auchan Csömör áruház 
ajándékcsomagokat biztosított, viszont a kiírásban szereplő pénznyereményüket nem kapták meg a lovasok. 

Pest megyei Bajnokság 1. 



Az ügyben többszöri telefonos és e-mailes egyeztetést folytattam Machay János megyei elnökkel. Ebből az 
derült ki, hogy a bajnokság kiírását nem olvasta, mert e-mail címet váltott. Magam abból indultam ki, hogy 
reakciója hiányában a szóbeli tárgyaláson pontosított és a díjlovas honlapon megjelentetett kiírás részéről 
elfogadást nyert. A kommunikációs félreértés csak a döntő után vált világossá, miután addig nem volt okom 
keresni Machay urat. 
A döntőben a két kategória döntőseinek egyesületeit áttekintve az elnök úr jelezte, hogy az 
Állatorvostudományi Egyetem kivételével az érdekelt egyesületek a döntő kezdetéig nem fizették be az éves 
tagsági díjukat. 
 
Mindezen okok miatt a szövetség felé javasolom, hogy az éves szövetségi tagsági díjak beszedésekor a 
szövetségi honlapon figyelmeztessük az egyesületek vezetőit, a szövetségi tagsági díjon kívül a megyei tagsági 
díjról se feledkezzenek meg – vagy vállalják annak ódiumát, hogy a megyei bajnokságokon nem nyerhetnek a 
lovasaik. Az nem megoldás, hogy a megyei elnök vagy a versenyrendező a díjugratók regionális, illetve a 
díjlovasok megyei döntője alkalmából kalapolja össze az amúgy jelképes összegű, évi 5500 forintos megyei 
tagdíjat. 
 
A bajnokok jutalmazása e hét szerdáján megnyugtató fordulatot nyert. A megyei szövetség elnöksége 
továbbra sem engedélyezte a pénznyeremény kifizetését a díjlovasoknak, mire Machay János úgy döntött, 
hogy saját vállalkozása eredményéből tárgynyereményekben részesíti a díjlovasokat. A bajnokok 
jutalmazásáról szóló napirendi pont keretében fog sorra kerülni a dobogósok elismerése és a nyereményeik 
bemutatása.  

Pest megyei Bajnokság 2. 



A Talentum Kupa OB-n ismét a régió tudta a legtöbb csapatot kiállítani. Sokáig úgy tűnt, három versenynapra 
való start is lesz a Bellandorban, de végül a nevezésekhez képest meglepően nagy számban, 10%-al lett 
kevesebb a tényleges induló. A visszalépők zöme e régió lovardáiból került ki.  
 
Az okok között volt vesebántalmak miatt visszalépő lovas, egy testvérpár a nagymamájuk váratlan, súlyos 
betegsége folytán maradt távol. Egy „M” szintű ló egy héttel a verseny előtt futószáron addig hátrált, amíg 
nekiment a trágya összeszedésére a fedett lovarda sarkába állított fém talicskának és emiatt össze kellett 
varni a lábát. Így a páros számára elmaradt a bábolnai Talent-felvételi és a pátyi bajnokság is. Egy másik, „A” 
szintű lónak és felnőtt lovasának a ló belgyógyászati problémája miatt kellett visszalépnie. Sajnos ez annyira 
valós ok volt, hogy a ló az üllői állatklinikára került, ahol vékonybél gyulladásban két hete kimúlt.  

Talentum Kupa 2017 



Régiófelelősként sajátos tehetség gondozási feladatot kaptam, amelyet most megtörtént példaként 
interaktívan „rejtvényesítek”. 
 
Mint azt tudjuk, nem sok I-es licencű ifi díjlovasunk van. 
Adott tehát egy ifi lovas, akinek I-es besorolású a regisztrált edzője. Az ifink 63 %-os LSZ feladatokkal 
kiválthatja és ki is váltja az I-es licencét. Aki állítja, hogy ilyen helyzetben ugyanúgy nevezhet 
bármilyen, tehát nemcsak M-es feladatokra, mint azt korábban II-es licencű ifiként tette, tegye fel a 
kezét! 
 
A helyes válasz azoké, akik nem jelentkeztek: mert az I-es licences ifi lovas a szövetségi szabályzat 
szerint csak akkor nevezhet, ha az edzője II-es vagy III-as kategóriájú. Vagyis ha a tanítvány a 
besorolását tekintve megelőzi a trénerét, akkor keressen magának más edzőt, mert aki felkészítette, 
nem biztos, hogy időben, a tanítványa versenyéig megszerzi a II-es besorolását. 
 
Mindebből nem arra akarok kilyukadni, hogy rossz a szabályozás. Érje meg az edzőknek, hogy minél 
magasabb besorolásuk legyen. Ám azt nem látom teljesen át, hogy milyen feltételek alapján, milyen 
időzítéssel léphetnek előbbre. 

Talentum Kupa 2017 



Az Auchan Csömör Áruház családi napjának idén 
is központi eleme volt a díjlovas bemutató. 
Cserébe mintegy 150 000 Ft értékben biztosított 
tortákat és ajándékcsomagokat.  
 
 
 
 
A XVI. kerületi Krisztina Hotel két versenyre és 
egy edzőtáborra meghívott bírónak négy 
éjszakára adott szállást. 
 
 
 
 
Ehelyütt is köszönöm a szponzori felajánlásokat. 

Támogatóink voltak 



A régióban időbeli sorrendben Németh Gábor, Nébel 
Viktória, Illyés Csaba és Kiss István vezetésével 
szerveztünk regionális edzőtáborokat. Illyés Csabáéra 
nem volt jelentkező, a többin a meghirdetett 
időpontok 90%-ban elkeltek.    
 
A fiatal lovas versenyszámokban edzője öt éves lován 
akadt egy olyan 16 éves lovas hölgy, aki hatból hat 
versenyén lett első, majd a diósgyőri OB-n a XI. 
helyen végzett. Nem szoktunk hozzá, hogy II-es 
licences ifi ilyet produkáljon. Most ki kellene 
mondanom a nevét, de nem teszem, ugyanis a 
családja és edzője meglepetésére október közepén 
tanulási vagy más érthető ok nélkül befejezte a 
díjlovaglást. Csak remélni tudom, hogy jövőre 
kimondhatom a nevét. 
 
A frissen rajtengedélyezettek közül jó volt látni 
Kolacsek Panna Rozi és Kiss Imre fejlődését. 
 
Legutóbb Horbach Júlia volt az, akit pónis 
bajnokságai folytán kétszer is itt köszönthettünk. 
Időközben Szakolczai Kingával a pécsi középiskolás a 
ranglistás lovasok közé állt. 

Fiatal tehetségek 

Most egy újabb, kétszeres bajnoknak, Sziráki Bíbor 
Virágnak tudtunk meghívót küldeni, aki a kezdő 
díjlovas bajnokságát váltotta át a pónis szakági 
bajnoki címre. Remélem, Virág is megtalálja a maga 
négylábúját, amellyel elődeihez, Fehér Orsihoz, vagy 
Kökényesi Annához hasonlóan a nehézosztályban is 
látni fogjuk még.  



Pest-megyei Bajnokság 2017 

Junior és Fiatal Lovas kategória bajnoka:  
Plutzer Zsófia - Örkény SE 
 
II. helyezett: Kertész Borbála Kata - Vegas Farm LE 
III. helyezett: Benkő Lili - Sóskúti LSE 
 
Felnőtt kategória bajnoka:  
Nébel Viktória - Victoria DSE 
 
II. helyezett: Fehér Bernadett - Állatorvos tudományi Kar TLC 
III. helyezett: Farkas Tünde - Bellandor LKE 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


