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A 2018-as év az Előkészítő Bizottság számára a március 6.-i Szabadidőlovas 

Fórum előkészítésével kezdődött a Nemzeti Lovardában. Erre a napra már 

szerveztünk Szabadidőlovasok továbbképzése címmel képzést szintén a Nemzeti 

Lovardában, melynek előadója Széplaki Pál volt. Az előadáson 50 fő feletti érdeklődő 

közönség jelent meg. 

Március 24. Szabadidős Szakág Alakuló Közgyűlése a Nemzeti Lovardában. A 

közgyűlésre 64 regisztrált egyesület képviselője érkezett. A szavazatok alapján a 

Szabadidős Szakág elnöksége: Kempelen Judit, Rózsahegyi Róbert, Bubán Zsolt, 

Ferenci Richárd, Schaller Gábor, Vaskó Attila. Elnök: Csilló Rita. 

Terveink között szerepelt a magyar szabadidőlovasok lovas társadalommá 

szervezése. Szükségét láttuk szakmai oldalról támogatni a különböző lovas 

szerveződéseket és egy központosított programmal előállni. Megválasztásunk első 

évét céljaink meghatározása mellett az adatgyűjtésnek is szenteltük. Igyekeztünk 

széles látókörben meghatározni a lovas versenyek alakulását és erről statisztikát 

készíteni. 

Közösen összeállítottuk a Szabadidős Versenyszabályzatot, mely a 

legszükségesebb útmutatásokat tartalmazza, de emellett az egyes sorozatok 

megőrizhetik önállóságukat a versenyszámok összeállításakor. A nemsokára 

ismertetésre kerülő és majd elfogadott szabályzat elérhető lesz a 

www.lovasszovetseg.hu/szabadidolovasok weboldalunkon.  

Bevezettük a Topsoft nevezési rendszert, mely a Magyar Lovasszövetség minden 

szakágában sikeresen működik. A szabadidőlovasok számára több változtatást is 

bevezettünk a rendszerbe, melyek személyre szabottan alkalmazkodnak a 

szabadidőlovasok igényeihez.  

http://www.lovasszovetseg.hu/szabadidolovasok


Elkészült egy oktatóvideó, mely a regisztrációt segíti, valamint hamarosan 

elkészül egy másik is, mely a nevezéshez nyújt majd segítséget. 

A TopSoftban rendelkezésre bocsátottuk a jelenleg leginkább használt díjlovas 

programokat, emellett felkínáltunk olyanokat is, melyeket kimondottan 

szabadidőlovasok számára írt Dallos Zsófia, Díjlovagló Szövetségi Kapitány annak 

érdekében, hogy a lovasok fokozatosan nehezedő feladatokkal találkozhassanak a 

felkészülés során, melyeknek kimenetele a rajtengedély vizsga. 

Hasonlóképpen a díjlovagláshoz, a díjugratáshoz is felkerültek pályarajzok, melyek 

Karádi László, a pályaépítésért felelős díjugrató szakbizottsági tag tollából kerültek ki. 

A pályarajzok bárki számára letölthetők és otthoni használatra, edzéseken, 

versenyeken használhatók, ezzel elősegítve a szakmailag logikusan felépített 

felkészülést.  

A fent említett pályarajzok ajánlottak a versenypálya adottságaihoz 

alkalmazkodva a pályaépítői végzettséggel nem rendelkező minimum kettes szintű 

regisztrált edzők számára. 

A TopSoft rendszerének tesztelése az ősz során megkezdődött, így a lovasok a nyári 

szezon előtt ismerkedhettek meg a nevezés menetével. A fedeles szezonban a 

bejelentett versenyek már ezen keresztül, zökkenőmentesen zajlottak, az átállás 

folyamatosnak mondható. 

A téli időszakban dr. Gőblyös István, a Nemzeti Lovasakadémia főelőadója 

vezetésével és a Magyar Lovasszövetség támogatásával előadássorozatot hirdettünk, 

melynek címe Az együttműködő ló, Az engedelmes ló I- II- III. Az előadásokra a 

Topsoft rendszerén keresztül lehetett regisztrálni, akár egy lovasversenyre. A 

rendszer kitűnően helytállt a kurzusok dokumentálására is, így a továbbiakban is 

ilyen módon lehet majd jelentkezni az előadásokra, melyek mindenki számára 

nyitottak és ingyenesek.  

Az előadássorozat óriási sikerre tett szert, az első alkalommal 100 fő jelent meg 

a Nemzeti Lovarda tudásközpontjában. Második alkalommal szintén 100 fő, s az 



előadás részleteit több, mint 800-an követték nyomon élő adásban, s a harmadik 

előadáson a zord időjárási- és útviszonyok ellenére is nyolcvanan vettek részt. 

A továbbiakban is tervezzük az előadások tematikus felépítését és hirdetését, ezekről 

folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket honlapunkon, valamint elérhetőek 

vagyunk a tavalyi év óta a közösségi médiákon is.   

A szakbizottság az ország régióit felelősökre osztotta, akik feladata a régiójukban 

tevékenykedő lovasok, szervezetek, egyesületek, versenyrendezők munkájának 

segítése. A régiós felosztás honlapunkra felkerült, a felelősök állnak rendelkezésre 

kérdésekre, kérésekre. 

Elindítottuk támogatási rendszerünket, melynek segítségével a lovasok igénybe 

vehetik a Horze Lovasáruház szponzorációját a motivációs különdíjakra, s az elmúlt 

szezon bizonyítja, hogy szép számban éltek is a szervezők a lehetőséggel, a 

versenyzők nagy örömére. 

Céljaink között szerepelt a továbbképzések számának és hozzáférhetőségének 

növelése, melyet sikerült megvalósítanunk és terveink szerint egyre nagyobb 

mértékben valósítunk meg. 

Emellett szakmai támogatást kívántunk nyújtani a lovasoknak, melynek 

gyakorlati oldala a számos levélbeli, telefonos és személyes megkeresés, melyekkel 

igyekeztünk szolgálni a lovasok érdekeit. A honlapunkon található útmutatók, 

segédletek mindenki számára hozzáférhetőek. 

A nevezés egyszerűsödésével mindannyiunk feladata könnyebbé válik és 

átláthatóbbá Magyarország szabadidőlovas térképe. Régi és új helyszínek nyernek 

megjelenési lehetőséget a nevezési felületen és a visszajelzések alapján már a 

fedeles szezonban érződik, hogy a lovasok tájékozottabbak és használják az oldalt. 

Eredményekben gazdag évet zártunk, törekvéseinknek megfelelően a kitűzött 

célokat sikerült megvalósítanunk, így ismeretségeinket tovább építve folytatjuk 

munkánkat. 

   



 


