
A Közép-magyarországi régió 2021-ben 

 

Több szempontból is próba év volt 2021. A versenyévad kezdetére éppen visszavonult a Covid 

harmadik hulláma, így a budai és a pesti részen is biztosítani lehetett a minimális versenyzési 

lehetőségeket. 

A régió bajnoksága 

A bajnokság előkészítésekor az eddigi gyakorlatból indultam ki és túlzónak tartottam azon 

szakbizottsági elvárást, miszerint boksz hiány miatt senki sem maradhat le a régió bajnokságáról – 

hiszen eddig 2013-tól kezdve 25-30 boksz minden évben elég volt. Végül Fonyódi Ildinek lett igaza: 

a 90 boksz is kevés volt. Méghozzá annak ellenére lett 210 startnál is több a Nemzeti Lovardában, 

hogy a régiós döntő egy hétvégére esett a póni OB-vel és a szabadidős régiós döntővel, ami 

alaphangon 20 ló mínuszt jelentett. Mindez azzal a tanulsággal is járt, hogy a központi régióban 

egyesületi keretben nem lehet ilyen súlyt kapó bajnokságot megrendezni, mert egyetlen szóba 

jöhető helyszín sem vállalja be a boksz bérlés költségét, hogy a meglévő, maximum 32 darabos 

kapacitását a többlet foglalásokhoz igazodóan kiegészítse.  

A tanulságok alapján az idei kiírásban akár egy napra, akár két napra érkezik a regionális döntőre 

lovas, a két legjobb eredménye kerül összeadásra. A régiófelelős társaimmal pontosítjuk a fiatal ló 

bajnokság minősülési feltételeit. Nem elég, hogy a régiós bajnokságra a személyében minősüljön a 

lovas, a fiatal lovával is indulnia kell az adott régióban előírt minimális számú minősítő versenyen. 

Pozitívum, hogy a közép-magyarországi régiós bajnokok Championátus csapatbajnokok is lettek 

és e bajnokságuk ténye a lakóhelyük illetve lovardájuk településein hírértékkel bírt. A legérdekesebb 

Tárnok reakciója volt.  

 

Vasárnap délután ért véget Szilvásváradon a bajnokság, amelynek eredményét hétfőn délután 

küldtem meg a helyi internetes oldal szerkesztőjének. Munkaszüneti nap volt, mégis aznap este a 

honlap vezető híreként kitette a tárnoki lovas M/B-s győzelmét. 



Ugyanilyen hatásos volt az Óbuda újságnak Csury Kata és nővére ötös bajnoki sorozatának 

közzététele is.  

 

Sajátos módon az országos terjesztésű, 30 ezer példányt el nem érő Nemzeti Sportban nem bír 

hírértékkel egyetlen sportág országos korosztályos bajnoksága sem, úgy egy kerületi lapban úgy 

láttunk viszont egy díjlovasunkat, hogy az elvileg eljutott minden III. kerületi háztartásba.  

Ez történt a XVII. kerülei Hírhozóban is a rákoscsabai Monte Vigóban edző Huszár Lili, az E 

kategória felnőtt ezüstérmese kapcsán is. 

 



 

A póni klub honlapja egy nagyobb anyagot közölt az egykori pónis bajnokok Championátus 

eredményeiről.  



 

A Championátusnaál maradva két csapatra való E és A szintű lovas kimaradt a csapatbajnokságra 

nevezettek közül, mert nem volt elegendő A-mál magasabb szintű lovas. Egy csapat indíthatósága 

kifejezetten Bődy Zsófiának köszönhető, aki sokáig kereste annak módját, hogy eljusson Berci nevű 

lovával Szilvásváradra. Végül sikerült neki. 

 

A felvételi többletpontok ügye 

A 2019-es szakági gyűlésen vetette fel egy érintett apuka, hogy hiába végzett lánya az OB-n a 

juniorok között a dobogón, az egyetemi felvételi többletpont számításából ez sporteredményként 

mégsem számít, mert a felvételi eljárásról szóló kormányrendelet szerint az csak a felnőtt illetve 

eggyel a felnőtt alatti korosztályos eredményért jár. A felnőtt alatt pedig nálunk a fiatal lovas 

korosztály van, akik már jellemzően befejezték a középiskolát. 



A helyzet megoldására több csapat és egyéni sportág szövetségével egyeztettem. Kiderült, a 

versenyrendszerekben a felnőtt kategória életkora elvétve egyezik a polgári jogi értelemben vett 

felnőttség 18 évével. Az atléták esetében ez 23 év. Ezért a sport államtitkárság módosította a 

jogszabályt, és a felnőtt illetve eggyel a felnőtt alatti kitételt kivette. 

A 2021-es felvételi eljárásba viszont bekerült az I. osztályú eredmény feltétele. Ugyanis csapat 

sportágakban a III. osztályú, tehát alacsonyabb sportszakmai értékkel bíró országos bajnokságra is 

ki kellett adni az igazolásokat. Az egyéniek közül ahogy a birkózóknál, atlétáknál, úgy a 

díjlovasoknál sincsenek I. vagy II. osztályú sportolók. A szakszövetségek sorozatos észrevételei 

folytán olyan szövegezésre törekedett a jogalkotó, hogy a legjelentősebb egyéni sporteredményt 

meg tudja ítélni az igazolások elbírálója, ugyanakkor a II-III. osztályú csapatbajnokságokért ne 

járjon többlet pont. Így lépett hatályba a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet újabb, a 2022. évi 

felvételi eljárástól hatályos módosítása. A mostani normaszöveg: 

d) az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, 

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban a magyarországi országos 

sportági szakszövetség által szervezett és általa a magyarországi legmagasabb szintűként 

elismert országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpontra (tarthat 

igényt) 

Mindez a 15 pontok kiadását a „nagy” díjlovas OB-ra, mint a legmagasabb szintűnek tekintett 

bajnokságra korlátozza. De ott is a felnőtteknél a nagydíj kategóriára értendő, a nehéz osztályra és 

a fiatal lovak bajnokságára nem. Viszont az összes korosztályos bajnokság eredménye 8 évre 

visszamenőleg számít. Megkaphatják a + pontokat a csapatbajnokságok dobogósai is. Miután csak 

egy országos bajnokság egyféle életkori kategóriájának eredménye után jár többlet pont, a 

Championátus – ami a szabályzatunk szerint országos bajnokság – többlet pontot nem ad.  A 

sportállamtitkárság munkatársa, Csejtei Andrea január 18-án délután telefonon arról tájékoztatott, 

hogy Szabó Tünde sportállamtitkár hamarosan levélben értesíti a szövetségeket a jogalkotói 

szándékkal egyező sporteredmény igazolások kiadásának új részletszabályairól, elvárásairól. 

Ki fogja a futószár végét? 

Egyetértek Almási Zsuzsa probléma felvetésével: a szabadidős és pónis szakág csak a kezdet lehet 

és nem a sportpályafutás vége. A régióban – talán a nagyobb edzői kínálatnak is köszönhetően – 

nem annyira látványos, hogy az oktatók a szabadidősök között tartanák az onnan érzéküknél, 

adottságaiknál fogva többre érdemes lovasokat. Az eddigi gyakorlatunk szerint köszöntöttük az év 

edzőjét. Ehelyütt azokról is szeretnék példálózva szólni, akik vállalják a tanítványaik továbbadását. 

A következő táblázatot. Juhász Orsolyától kaptam. Most már Huszár Lili személyében friss 

Championátus ezüstérmes is van közöttük. 



 

Gyömrőn, a Zabhegyező Lovardának évek óta egyetlen CDN-es lovasa sincsen. Ugyanakkor a 

szakmai vezetőjük, Bánkúti Anikó elmondhatja magáról, 2016-ban felnőtt M, 2019-ben E,  

2020-ban A szintű Championátus bajnokok indultak el kezei alatt, Ludányi Anna lovastusázó pedig 

Kaposváron diplomázott. 

Ugyanebben az oktatói körben kell megemlítenem Bakos Anikót is, aki a 2020-as Championátus 

csapatbajnok, M-es Szilágyi Annát indította útjára.  

 

Az előzőekhez kapcsolódóan a versenyzőképzés szintjeit próbáltam a fenti háromszögekkel 

bemutatni. Alapképzés, felette szűkebb sávban a pónis és szabadidős versenyeztetés, legfelül a 

CDN-esek. Nem Pachl Péternek kell a futószár végén állnia. A régióban azon egyesületek 

emelkedtek fel a hagyományos bázisok mellé, ahol háromszög alapon, alul az alapképzésre épülő 



pónisokkal, a csúcson a póniból továbblépő CDN-es lovasokkal és emelkedő edzői szintekkel 

működik az utánpótlás nevelés. Ebbe a körbe tudom sorolni az újabban megerősödött képzőhelyek 

közül Illyés Csabával a csúcson a rákoscsabai Monte Vigót, a XVI. kerületi Szíriuszt és Szakolczai 

Kinga szerepvállalásával Csobánkát. Az ilyen alulról felfelé építkező háromszögek formálják az 

olyan életutakat, mint amilyen Rébitz Fannié, aki anno pónis előkezdős bajnokként már kapott az 

akkori szakági közgyűlésünk díjátadójára meghívót – most pedig a 2021-es Championátus E 

kategória felnőtt bajnokaként volt a jelenése. 

Tapasztalatom szerint a lovardánként elegendő egyetlen versenyzői ambíciójú kezdő, hogy magával 

húzza a többit és egy kettes futóval 3-4 lovas megkezdje a versenyzői pályáját. Ide tartozik a 

sződligeti Tündérkert lovarda esete. 

Két új lovashelyről tudok beszámolni. Schmidt Csillával megnéztük Faragó Eszter őrbottyáni 

lovardáját, ahonnan a szabadidősök versenyein gyakorta az élen végeznek a lovasai. Itt a 

tanítványok anyagi helyzete az egyetlen ok, ami miatt még nincsen rajtengedélyes is közöttük. 

Terület vásárlással megkezdődött Gyömrő térségében az Andó-család díjlovas bázisának 

kialakítása. Díjlovas négyszög, kisebb fedeles, lószállító utánfutó szerepel a hosszú távú terveik 

között, miután a nagyobbik lányuk, Andó Brigitta még mint a rákoscsabai Monte Vigo lovasaként 

kapott kedvet a pónis versenyzésre.  Jó képességű fiatal lovaik vannak, amelyeket jelenleg a XVII. 

kerületben a Merzse-mocsárnál tartanak.  

Bíróhelyzet 

2021-ben a kevesebb verseny ellenére is mind feszítőbb volt a bíróhiány. Lényegében egyazon bírói 

karon osztozik a CDN, a póni és a szabadidős szakág. A magam részéről nem ellenzem Prutkai 

Zoltán javaslatát, ami a bíróvá válás életkorának 21 évre való leszállításáról szól. 

A szabadidősöknél minden, a szövetségben regisztrált edző és bíró bírálhat. Ezért előfordulhat és 

elő is fordult, hogy egyazon versenyen egymás tanítványait bírálják az ott induló lovasok edzői, ami 

nem egészséges. A helyzet kezelésére illetve más oldalról a hivatalos bíróvá válás útjának 

egyengetésére ígéretet tettem Csilló Rita szakágvezetőnek egy olyan, a pónis bírókhoz hasonló lista 

összeállítására, amelyben szerepet kapnának a nemzetközi minősítésű írnokaink, akik ugyan 

többségükben nem regisztrált oktatók, viszont egy fóti vagy pilisjászfalui versennyel alapos 

kiképzést kaptak már az ott dolgozó nemzetközi bíróktól. Ebbe a körbe tartozik az előzetes 

megkeresésre igent mondó Lőrincz Kata, Kékesi Kitti, de például Kemény Zsuzsa is vállalta a 

feladatot és alighanem az ő szakmai kvalitását sem lehet megkérdőjelezni. Szerencsére már olyan 

hosszú lett a lista, hogy az összes szabadidős bírójelölt felsorolása már meghaladja e beszámoló 

terjedelmét. A kínálattal a szakág előírhatja, hogy a díjlovas szakág egyetértésével meghirdetett 

listából választhatnának a versenyrendezők, ha hivatalos szabadidős díjlovas versenyként akarják 

meghirdetni a versenyüket. Másrészről némi bevételre is szert tehetnek ezzel a bíró jelöltek, mert 

mint Lőrincz Kata esete mutatja, hogy jelenleg a bíróvá váláshoz legalább 200 ezer forint 

megelőlegezése kell.  

Párizsi kvalifikáció 

Még a 2019-es szakági közgyűlésen vetette fel Kertész Viktor szakági elnökünk, hogy társadalmi 

megbízatású szakbizottsággal és szövetségi kapitánnyal nem lehet megteremteni magyar díjlovas 

kijuttatásának feltételét a párizsi olimpiára. A holland mentor edző és a szövetségi kapitány 

munkájának támogatására szükségünk lenne egy, az állami sportágfejlesztési támogatásból 

finanszírozott főállású sportmenedzserre. 2020 tavaszára sikerült egy négy nyelvet beszélő, éppen 



akkor állást kereső, egy multi cégnél gyakorlatot szerzett közgazdász-díjlovast találni, aki vállalta 

volna a komplex mecenatúra, a szponzorszerző arcépítésének, az itthon élő válogatottak 

kvalifikációs versenyekre való eljutásának pénzügyi és logisztikai megszervezését. A forrást nem 

kaptuk meg a bérére, így a jelölt végül egy svájci cég budapesti irodáját választotta. 

Ha nem ment egy főállásúval, megpróbáltam a feladatok leszűkítésével, szétterítésével társadalmi 

megbízatású aktivistákat megszólítani. A munkához Vida Réka a pénzügyi szervező tudását 

ajánlotta fel, Bácskai Fanni festő és szobrász az arcépítés, a díjlovas dizájn kialakításának művészeti 

vezetője lenne. Bár képbe került két arcépítéssel foglalkozó, marketing szakot végzett díjlovas 

versenyző is, mindeddig még nem sikerült találni olyan vállalkozót, aki pl. a Lovassy bormárka ló 

sziluettes védjegyéhez kapcsolódóan, a boros címke átellenes oldalára el tudná helyezni a 

munkacsoport művészeti vezetője által megálmodott oldaljárásos képet és az olimpiára való utalást.  

A párizsi olimpiai kvalifikáció abszolválása még csak remény a szakágunknak, ugyanakkor az idén 

nyári franciaországi (Les Herbiers, Vendeé megye) Workin Equitation Világbajnokságra való kijutás 

lehetősége már nem álom egy díjlovasunknak. 

 

 

Jelmondatunk, hogy minden lovas szakág alapja a díjlovaglás. Ezt tökéletesen példázzák a fenti 

kockák. A korábbi pónis bajnok Kertész Borbála 2016-ban úgy rajtengedélyezett tavasszal, hogy a 

rajtengedélye gyakorlati feladata után pár percre rá élete első CDN-es versenyén L-ben indult, majd 

ősszel a Championátus elődjén, a Kunos lovardában M/B-ben állt dobogóra. Az őrbottyáni lovas 

időközben az ELTE biológus/etológus BsC szakának végzőse lett. A 2021. októberében Prágában, 

a Pedro Torres Cup elnevezésű minősítő versenyen elért összetett V. helyezésével kijutott a nálunk 

Kappel Edit által meghonosított working szakág idén július 20-22-én megrendezésre kerülő 

világbajnokságára. Itt S1-es szintű, minden negyedikre való sorozat ugrásváltások is szerepelnek a 

stílus programban, amire képessé tette az eredetileg rönkhúzásra tenyésztett Marokkó nevű fjordját. 

Mint a videón is látható, a working Mastersben minden feladatot, így a vágta perdüléseket is feszítő 

zablás szerszámozással, a szárakat egy, a program előtt közölt kézben fogva kell végrehajtani – 

https://www.youtube.com/embed/kfW9fZkSD1w?start=3&feature=oembed


ahogy annak idején ezt Dallos Gyula csinálta a Nagydíj kűrjeiben. Lovasunk édesapja, dr. Kertész 

Péter számítása szerint a VB indulás két milliós költséggel jár majd a családnak. Remélem, 

támogatásokkal sikerül előteremteniük ezt az összeget és egy év múlva elmondhatjuk, egy volt 

díjlovasunk lett a workink VB első magyar indulója. A lovas egyébként fontolgatja, hogy úgymond 

„játékként” 2022-ben Szent György Díjakban visszatérjen a szakágunkba. 

 

dr. Paizs Gábor 


