
Beszámoló 2022. 

Az év a januári tisztújító Közgyűléssel vette kezdetét, ahol a korábbi szakbizottság ismét 

felhatalmazást kapott, hogy a következő ciklusban vezesse a legnépszerűbb lovas szakágat.  

A 2022-ben mind a tizenkét hónapban, januártól decemberig rendeztek díjugrató 

versenyeket határainkon belül. A 311 versenynapon 52674 startot csengettek. Az év során 

1697 lovas, 2795 ló és 314 edzői licencet váltottak ki.   A versenyrendezés szerkezete tovább 

alakult, szinte teljesen eltűntek a hagyományos, egynapos versenyek, és a megfelelő 

infrastruktúrával rendelkező versenyhelyszínek vették át a szerepet. A hétvégéken és sok 

esetben hétköznapokon is összesen 151 országos versenynapot bonyolítottunk le a múlt 

évben. A rajtengedély-vizsgázók száma örvendetesen növekedett, 13 helyszínen 391 

vizsgázónk volt.  

A nemzetközi versenyek rendezésében kiemelkedő évet tudhatunk magunk mögött, hiszen 

az Európai Lovas Szövetség Nemzetek Díja sorozat középdöntőjének Budapest volt a 

helyszíne, Bábolna világkupát rendezett, Szilvásvárad pedig ismét, szinte erőn felül, 

háromcsillagos nemzetközi Masters versenyt. Májusban folytatódott a Gróf Széchenyi István 

Emlékverseny.  

A magyar bajnokságnak Szilvásvárad adott otthont, ahol tizennegyedik alkalommal vehette 

át személygépkocsiját a bajnok. A Championátus tizenhatodik évét Kiskunhalason és 

Bábolnán rendeztük. A tenyészverseny kiemelt pénzdíjért a Nemzeti Lovardában került 

megrendezésre szeptemberben, három Grand Prix fordulót pedig Bábolna, Kecskemét és 

Budapest írt ki. A speciális, de már hagyományokra támaszkodó Hungarian Future Stars és 

Mesterek Tornája is értékes és élménydús versenyszámokkal színesítette az éves programot.  

A fedettpályás döntőt két év szünet után, ezúttal két helyszínen: a Nemzeti Lovardában és 

Szilvásváradon élhető napirendekkel vezettük le. 

A regionális döntők közül három hozta az elmúlt évek magas mezőnyét, majd a Dél-

Magyarországot felölelő Máchánszky Gyula régiónak helyszínváltozással sikerült elérni a 

kitűzött célt, és kiemelt díjazásért rangos bajnokságot tudott rendezni. Ahol elkötelezett 

személyek viszik a megyék ügyeit, ott a megyei döntők is színvonalasan kerültek 

megrendezésre. A szakág mind a megyei, mind a régiós versenyeket hathatósan támogatta, 

sőt az Agrárminisztérium közreműködésével minden versenyrendező tisztességes 

támogatásban részesült. A szabadtéri szezon végén pedig az Öregfiúknak kiírt országos 

döntővel színesítettük lovaséletünket.  

A pónik 2022-ben soha nem látott jelentőséget kaptak országunkban. Sikerült akkreditálni 

egy mérőállomást, ahol márciusban a Nemzetközi Lovas Szövetség hivatalos személyeivel 

póni mérési napot tartottunk. A championátus mellett első ízben országos bajnokságot 

írtunk ki számukra, és három nemzetközi versenyen is nemzetközi póni nagydíjat rendeztünk 

a versenyrendezőkkel egyetértésben. 

A versenyszabályzat minden évben módosításon megy keresztül. A zablák és bokavédők 

mellett a nemzetközi lovas  életben is különbözőképp megítélt alapidő-hibapont kérdése a 

hazai lovasok és a szakmai vezetés körében is sok ütköző véleményt hozott a felszínre. Több 



nyugat-európai vezető díjugrató nagyhatalommal együtt, az eltorzított magas 

hibapontszámok miatt, a Szakbizottság egységes döntése alapján, a korábbi évek 

szabályához tértünk vissza. 

A versenybíró, steward, pályaépítő, stílusbíró, versenyiroda képzéseknek a múlt évben is 

nagy jelentőséget tulajdonítottunk, melynek eredményeképpen sportszakembereink 

határainkon túl is fontos megbízásokhoz jutottak. Stewardjaink sikeres nemzetközi vizsgákat 

tettek, amelyekhez Budapesten és Fóton képzéseket szerveztünk a Nemzetközi Lovas 

Szövetséggel együttműködésben. 

A Kaposvári Lovasakadémiával karöltve kidolgozott rendszerben ősszel és télen edzői 

regisztrációs vizsgát rendeztünk. 

A Magyar Lovassport Szövetség műhelyprogramja ismét sikeres volt, hiszen a keret 

maximális felhasználásával az ország majdnem összes megyéjében tartottak különböző 

továbbképzéseket, amik a díjugratás fejlődését segítették. 

A magyar antidopping csoporttal erősödött a munkakapcsolatunk, így szinte minden jelentős 

versenyen a korábbi éveknél több humán és állat dopping mintát tudtunk levenni. 

A TopSoft informatikai rendszert folyamatosan fejlesztjük, a tapasztalatokat és az új 

igényeket beépítjük, sportunk korszerű működtetésének elengedhetetlen alappillérévé vált. 

A sportorvosi vizsgálatok nagyobb jelentőséget kaptak, az év folyamán négy alkalommal 

szerveztünk központi sportorvosi vizsgálatokat, ezzel is segítve lovasainkat.  

A szakág a kommunikációs tevékenysége legnagyobb részt az elektronikus médiában, 

weboldalainkon, a Facebook felületeken zajlott, több mint 400 megjelenéssel találkozhattak 

a felhasználók. A kiemelt versenyeink a Digi Sport és az M4 sportcsatornán voltak láthatók, 

és az Eurosport a világ élsportját közvetítve, a szakbizottság által delegált kommentátorral 

működött tovább.    Az összes országos és kiemelt verseny láthatóságát az online 

közvetítések biztosították, nagy kijelzővel, professzionális időmérő rendszerrel és 

kifejlesztett start-és eredményközlő applikációval az európai lovassportnak megfelelő 

módon működött.  

A Magyar Lovas Szövetség a Mediaworks Hungaryvel előnyös együttműködést kötött 2022-

ben, melynek eredményeképp a lovassport rendezvényei, eseményei, jelentős történései az 

országos médiában is nagyobb teret kaptak. 

Az év során jelentős számú riporttal igyekeztünk a győzteseket, rendezőket a sportban 

jeleskedő szakembereket bemutatni, hogy az aktuális tudósításokon túl az utókor számára is 

archiválva legyenek az esztendő legjelentősebb sikerei és pillanatai. A díjugrató versenyek 

lebonyolítását több kritika érte, aminek nagy része a személyes helyzetekből, eltérő 

érdekekből született. A szakbizottság törekedett, hogy minden releváns véleményt 

meghallgasson és a tapasztalatokat beépítve javítson az adott területen. 

A díjugratást a laikus, a lovassportot nem ismerők felé is próbáltuk népszerűsíteni, ezért 

egyre több show elemet igyekeztünk a versenyrendezőkkel együtt beépíteni 

rendezvényeiken. Első ízben rendeztük az országos bajnokságot és a háromcsillagos 



nemzetközi versenyünket villanyfényben, ami (a múlt évben még) megfelelt a nemzetközi 

trendeknek.  

Múltunk nagyjairól megemlékeztünk: Némethy Bertalan személye az országos médiában 

ismét megjelent, Szabácsi István, Jávor György és Binder Ottó tevékenységét is felidéztük.  

A Talent program tovább folytatódott a díjugrató sportban, amelynek eredménye 

jelentkezett az utánpótlás válogatottunk eredményeiben is. A csehországi és szlovákiai CSIO-

kon hoztuk az elvárt eredményt, és Európa déli csücskében, a spanyolországi Olivában 

rendezett kontinensviadalon is kimagaslót alkottak a magyar fiatalok. A gyermek 

korosztályban Szuhai Rodrigo egyéni negyedik, a 15 éves ifj. Szuhai Gyula százindulós ifjúsági 

mezőnyben elért egyéni ötödik helyezése és a legmagasabb szintű fiatal lovas kategóriában 

Szuhai Péter 13. és Alasztics Aliz 15. egyéni helyezése ismét kiugró történelmi eredménye a 

magyar lovassportnak.  

Felnőtt válogatottunk szereplésében meghatározó volt az NLSF Program próba éve, 

csapatunk eljutott a németországi Mannheimbe, indult Pozsonyban, hatodik helyen végzett 

Budapesten és bejutott a varsói Nemzetek Díja fináléba. Az eredmények 2022-ben nem 

voltak kiemelkedőek, de a fő év mindenképpen a cél szerinti 2023-as év, ahol az olimpiai 

kvóta megszerzése a cél. Az NLSF Program díjugrató részének megvalósulását, az olimpiai 

álmot nem építette a különösen kritikus, negatív tartalmú megnyilvánulások, támadások 

kereszttüze, annál inkább rombolta a lovassport jóhírnevét. A Program három fázisának első 

célja az olimpiai kvóta, ezért 2022-ben is kértük, hogy a cél beteljesüléséhez hagyják a 

magyar díjugrató válogatottat, hogy a felkészülésre és az eredményekre koncentrálhassanak. 

A magyar lovasok számtalan egy-, két- és háromcsillagos nagydíjban álltak starthoz és értek 

el győzelmeket, helyezéseket nemzetközi nagydíjakban, ami mutatja sportágunk erősségét.  

Kapitányaink beszámolóiból mindenki megismerheti az év eredményeit. A magunk részéről 

pedig köszönjük ifj. Kövy András és Németh István szövetségi kapitányok hosszú ideig tartó, 

alapos, eredményes és becsületes munkáját.  

Az amatőr lovasok egyre bővülő köre ismét széles spektrumon kapott versenyzési 

lehetőséget. Fedettpályán, az országos és Grand Prix versenyeken, országos, regionális, 

megyei döntőkön, championátuson az amatőr lovasok nagy családja szoros és izgalmas 

küzdelmeket vívhatott az év során. A néhány évvel korábban bevezetett felkészítő 

versenyszámok sikeresnek bizonyultak, hiszen népszerűek lettek, nagy induló létszámokat 

regisztráltak, aminek következtében eredményesek a rajtengedély vizsgák, és sok lovas 

lépett át a hivatalos versenysportba.  

A Díjugrató Szakbizottság hatékonyan dolgozott együtt a versenyrendezőkkel, a lovasokkal, a 

lótulajdonosokkal, a Magyar Lovassport Szövetség vezetésével, a Szabadidős szakággal és a 

Magyar Sportlótenyésztők Egyesületével, ami nélkül az eredmények nem születhettek volna 

meg. 

Köszönöm munkatársaimnak, a teljes díjugrató társadalomnak, hogy ebben a zűrzavaros 

történelmi-gazdasági időszakban is alkalmazkodtak a szabályokhoz, a gondokat-bajokat 

félretéve hozzájárultak, hogy a díjugrató sport fejlődhessen, amely - mindannyiunk örömére 

- a magyar sportélet egyik legnépszerűbb egyéni sportága felé tart. 
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