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Elsőként a „Lovasélet” ne-
vében fogadja gratulációnkat 
megválasztása alkalmából. 
Kevés embernek adatik meg 
lovas körökben, hogy ilyen 
nagy szavazati aránnyal nyer-
jen el egy tisztséget. Kérem, 
mondjon néhány szót magá-
ról, arról, hogyan került közel 
a lovakhoz!

 Köszönöm a jókívánságot. A 
lovak iránti elkötelezettségemről 
leghitelesebben a saját lovam tud-
na beszámolni, akit Csetének hív-
nak. Ő egy tízéves shagya-arab a 
Pelsonius Ménesből, és ha önök 
elé állhatna, remélem, azt monda-
ná, hogy nemcsak nekem telik sok 
örömöm benne, hanem én is jó és 
megértő gazdája vagyok.

A lovas társadalom iránti elkö-
telezettségemről pedig igazából 
azok tudnának beszélni, akikkel 
2000–2002 között az első Széche-
nyi Terv lovasturisztikai kiemelt 
alprogramjának megalkotásában 
és megvalósításában részt vehet-
tem. Számtalan buktató ellenére 
jelentős eredményeket értünk el, 
főként a lovardák számát sikerült 
gyarapítanunk. 

Az állattenyésztés helyze-
te, ezen belül a lótenyésztésé 
kritikus, főként a hagyomá-
nyos fajták sínylik meg legin-
kább a gazdaság és a vidéken 
élők gyengélkedését. Van-e 
kiút?

Meggyőződésem, hogy a 
lovas társadalom sok baja és 
problémája mellett ma kivételes 
lehetőség előtt áll. Saját felelős-
sége, hogy ezzel a lehetőséggel 
élni is tudjon. A kormányzat és 
a politikai döntéshozatal elköte-
lezett a lovas „ügyek” iránt, de 
önöknek kell közösen meghatá-
rozni a célokat, és kidolgozni a 

célokhoz vezető gyakorlati lépé-
seket. Ezt a politika nem fogja, 
és hála istennek nem is akarja 
önök helyett megtenni. Úgy 
gondolom, a lovas társadalom-
nak, ezen belül a lótenyésztésnek 
is szüksége van a megújulásra, 
a megosztottság felszámolásá-
ra és egy hatékonyan működő 
szervezetre.

Miközben nem szabad fel-
adni azt a Széchenyi által „A 
Lovakrul” című művében is meg-
fogalmazott alapvetést, misze-
rint a lótenyésztés elsősorban 
gazdasági célú tevékenység kell, 
hogy legyen, hiszen lovainkat, 
így az ágazat eredményességét 
is a piac megítélése döntően be-
folyásolja. A legnagyobb magyar 

szellemében tehát nyitottnak 
kell lennünk az újra, az európai 
trendek befogadására. Addig a 
hagyományos fajtáinknál ez ki 
kell egészüljön  a génmegőrzés 
kötelezettségével, melynek segí-
tése állami feladat. 

Mi, lovasok is sokat tehetünk 
azonban a magyar tenyésztésű ló 
sikere érdekében. Sajnos magyar-
ként hajlamosak vagyunk a sajá-
tunkat alul-, a külföldit felülérté-
kelni. Engem nem kell meggyőzni 
ezen fajták hasznosságáról, hiszen 
én is egy shagya-arabot választot-
tam, és most gondolkodom, hogy 
az állományt egy kisbéri félvérrel 
gyarapítsuk. Nem vitatom, hogy 
a tenyésztés legfontosabb érték-
mérője a sportkipróbálás, amely 
az előrelépés irányát is kijelöli. 
De meggyőződésem, hogy ma 
a lovasok kilencven százaléká-
nak az igényeit kielégítik azok a 
képességek, amelyek egy hazai 
tenyésztésű lóban megvannak ah-
hoz, hogy lovasa jól érezze magát, 
és akár kisebb-nagyobb versenye-
ken eredményes legyen. Ezért a 
saját lovaink érdekérvényesítése 
terén a hazai egyesületeinknek 
– tanulva a sikeres nemzetközi 
fajtáktól – sokkal tudatosabb és 
eredményesebb piackutató mun-
kát és fajtapropagandát kellene 
végeznie.

Melyek azok a lépések, me-
lyeket legfontosabbnak ítél a 
közeli hetekben?

A Nemzeti Lovas Program 
határozati javaslata elkészült, 
beterjesztés előtt áll. Ismerem 
a kormányfő álláspontját lovas 

HORVÁTH LÁSZLÓ, 

AZ MLOSZ TISZTELETBELI ELNÖKE:

Hatékonyan működő 
szervezetre van szükség!

A Magyar Lótenyésztők Szövetsége július 26-i, Herceghalomban tartott 
tisztújító közgyűlésén a tenyésztőegyesületek küldöttei Horváth Lászlót, a 
Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat szinte egyhan-
gúlag tiszteletbeli elnökké választották. Terveiről, elképzeléseiről kérdeztük 
a lovas ügyekben sem járatlan politikust.

ARCÉLEK



2011szeptember 19

ügyekben, így hatékonyan tudom 
képviselni azt, amire felkértek. 

A Tenyésztői Tanács jelezte, 
hogy ez a program a tenyésztők 
számára kevés lehetőséget biz-
tosít, nem tesz említést a hazai 
fajták védelméről, a tenyésztők 
érdekeiről, holott az előterjesztés 
célkitűzése, hogy jelentősen nőjön 
a lovak létszáma. Például az iskolai 
lovas oktatás megteremtése, a 
napi testnevelésórák lovas képzés-
sel való kiváltása egyre szélesebb 
igény, melyhez képzett lovak és 
lovas oktatók kellenek, rende-
zett keretek között, ami szintén 
csak az ágazat szereplőinek szoros 
együttműködésével jöhet létre. 

Aki az igényeit sem tudja 
megfogalmazni, az elveszett a 
mai világban, ezért fontos felada-
tom, hogy a határozati javaslat 
egészüljön ki a tenyésztés által 
feltett kérdések megoldási javas-
latával, és mihamarabb kerüljön 
a Kormány elé elfogadásra. Ezt 
rövid, de hatékony törvényalkotó 
munka kell, hogy kövesse, mely-
ben bizony lesznek olyanok, akik 
érdekeiket mindenáron szeretnék 
érvényesíteni, ilyenkor bizony 
ütközni kell, melyet a jó ügy ér-
dekében eddig is vállaltam.

Ha eredményt akarunk el-
érni, integrálni kell az ágazat 
szereplőit, a tenyésztés, a sport, 
az oktatás, a turizmus és az egy-
re népszerűbb hagyományőrzés 
terén. 

Helyes lenne az állami méne-
sek működését törvényben szabá-
lyozni, hiszen jelentős forrásokat 
köt le működtetésük. Feladatuk 

a hazai lótenyésztés szolgálata, 
s ennek a feladatnak bizony nem 
minden ménes tesz eleget. Van, 
ahol az alapítás óta nem szüle-
tett elfogadott stratégia sem a 
tenyésztés, sem a gazdálkodás 
egyéb ágazatait tekintve. 

Az MLOSZ is meg kell, 
hogy újuljon, hiszen az új 
„chiptörvény” mind a fel-
adatok megoszlásában, mind 
pedig a bevételeket illetően 
új helyzet elé állítja a szer-
vezetet.     

A Tenyésztői Tanáccsal, dr. 
Mihók Sándor elnökkel és Kőrösi 
Krisztina ügyvezető igazgatóval 
augusztus 4-én úgy váltunk el, 
hogy szeptember közepére konk-
rét javaslatot készítenek, mit kell 
másképpen csinálni. Odáig min-
denki eljutott, hogy felismerje a 
problémákat, most a hatékony 
megoldáson kell gondolkodni 
azoknak, akik ebben élnek és van 
tapasztalatuk. Az én feladatom, 
hogy ha szükséges, a jogszabályi 
háttér módosításában legyek a 
szervezet segítségére.

Az állattenyésztés, így a 
lótenyésztés sem rendelkezik 
azzal az érdekérvényesítő ké-
pességgel, ahogy manapság 
mondani szokták, lobbival, 
amely elengedhetetlen a siker-
hez. Képviselő Úr, Ön milyen 
ígérettel vállalta ezt a nem túl 
hálás megbízatást?

Akik felkértek 
a tisztségre és akik 
meg is szavaztak, 
tudják rólam, hogy 
nem vonz a szerep-
lés lehetősége. Sze-
retném hatékonyan 
képviselni azt, ami-
re felhatalmaznak. 
Ha nem tudunk a 
Lovas Sportszövet-
séggel és az ágazat 
többi szereplőjével 
összefogni, nem ju-
tunk semmire. Most 
sokkal kedvezőbb a 
helyzet, mint pár évvel ezelőtt, 
mert a politikai döntéshozók el-
kötelezettek a lovas ügyekben. 
A parlamenti képviselőkből lo-
vas klub alakult, melynek több 
mint 50 tagja van! Kell-e ennél 
nagyobb támogatói kör? Ha szét-
esettek vagyunk, nem megyünk 
semmire, és ne felejtsük el: a 
munka ránk vár, senki nem végzi 
el helyettünk. Tehát lóra fel!  

Köszönöm az interjút.

Pályafutás, 
politikai életút
1980-ban az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érett-
ségizett. 1987-ben az Egri Tanárképző Főiskola történe-
lem–népművelés szakán szerzett diplomát, ezt követően a 
szilvásváradi általános iskolában tanított, majd 1988–1990 
között tanársegédként dolgozott az Egri Tanárképző Főiskola 
közművelődési tanszékén. 
1989-ben kezdett el politikával foglalkozni abban a re-
ményben, hogy munkájával elősegítse a gyökeres változást. 
1990-ben az SZDSZ területi listájáról került be az országgyű-
lésbe. 1991-re megérlelődött benne az elhatározás, hogy 
az egyre inkább balra tolódó SZDSZ-ben nincs helye, ezért 
kilépett a pártból, majd ezt követően belépett a Fideszbe, 
és csatlakozott a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához. 
1993–1994 között a Fidesz Heves Megyei Szervezetének 
elnökeként és a párt észak-magyarországi régiófelelőseként 
tevékenykedett.
A választások után Bélapátfalván lett önkormányzati kép-
viselő, 1994-től a Fidesz Központi Hivatalát vezette, 1995-
től 2001-ig a Fidesz pártigazgatói posztját töltötte be. Az 
1998-as országgyűlési választáson egyéni mandátumot 
szerzett. Parlamenti munkája során ellátta az Országgyűlés 
Ifjúsági- és Sportbizottságának alelnöki tisztét. Ebben az 
időszakban elnöke volt az Észak-magyarországi Regionális 
Idegenforgalmi Bizottságnak is. 1999–2002 között alelnöke a  
Magyar  Lótenyésztő és Lovassport Szövetségnek, 2001-től a 
Széchenyi Terv lovasturisztikai alprogramjának a vezetőjeként, 
illetve 2001 júliusától 2002 júliusáig kormánymegbízottként 
is dolgozott.
2002-ben a Fidesz Heves megyei területi listájáról került be 
az országgyűlésbe, ahol az Idegenforgalmi Bizottság, majd a 
Nemzeti Lovas Programot előkészítő eseti bizottság tagja lett. 

Ugyanebben az évben választották az Interparlamentáris Unió 
magyar csoportján belül a Magyar–Arab-öböl Országok baráti 
tagozatának elnökévé.
2006-ban nem indult az országgyűlési választásokon, az 
üzleti életben kezdett el dolgozni külföldön. A 2010. évi áp-
rilisi választásokon ismét indult, és az első fordulóban egyéni 
mandátumot szerzett Heves megye 2. számú, pétervásárai 
választókerületében. 2010. október 15-én a Heves Megyei 
Közgyűlés elnökévé választották. 2010. december 23-án a 
Heves Megyei Kormányhivatal vezetőjévé nevezte ki Orbán 
Viktor miniszterelnök.
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