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Talán a legtöbb lovast a sza-
bad tereplovaglás ügye érinti. 
Milyen megoldást ígér ebben 
az ügyben a Nemzeti Lovas 
Program, különösen annak 
ismeretében, hogy az Erdő-
törvény jelenleg elvileg tiltja 
az erdőben történő lovaglást?

A szabad tereplovaglás  a lova-
sok legszélesebb rétegét érinti, a 
sportolótól a hobbilovasig. Most 
is közlekednek a lovasok az erdő-
ben, így gyakorlatilag folyamatos 
jogsértésre kényszerülnek. Ez azt 
jelenti, hogy az Erdőtörvény je-

lenlegi formáját felülírta az élet, 
mivel nem vette figyelembe ezt a 
jelentős társadalmi igényt. A most 
benyújtott javaslat a törvény 91.§ 
(1) szakaszban tesz egy olyan egy-

szerű módosítást, hogy a gyalogos 
mellé bekerül a lovas is. Azaz:

„Az erdőben – annak rendel-
tetésétől függetlenül – üdülés, 
sportolás és kirándulás céljából 

gyalogosan vagy lóval – ide nem 
értve a lóval vontatott járműveket 
– bárki a saját felelősségére tartóz-
kodhat, amit az erdőgazdálkodó 
tűrni köteles.”

Magyarország kormánya 2013. március 27-én elfogadta a Nemzeti Lovas 
Programban meghatározott feladatokról és a kiemelt feladatok végrehaj-
tásához szükséges intézkedésekről szóló 1061/2012. (III. 12.) Korm. hatá-
rozat módosításáról szóló előterjesztést, melyet Horváth László, a nemzeti 
lovas stratégia előkészítésére és végrehajtására kinevezett miniszterelnöki 
megbízott készített. A program legfontosabb célkitűzéseiről és az újonnan 
felálló Kozma Ferenc Nemzeti Ménesigazgatóság feladatairól exluzív inter-
jút adott lapunknak a miniszterelnöki megbízott.

STARTOL
a Nemzeti Lovas Program!

LOVASOK, MOST KELL A SZABAD 
TEREPLOVAGLÁS ÜGYE MELLETT KIÁLLNI!
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Innentől kezdve az erdőben 
lóval tartózkodónak ugyanannyi 
felelőssége és kötelessége lesz, 
mint a gyalogosnak. Ez egy egy-
szerű módosításnak tűnik, de 
akár nem várt hevességű viták is 
lehetnek ezt követően, hiszen a 
vadász- és az erdészlobbi nem fo-
gadja szívesen ezt a változtatást. 
Ezért a szabad tereplovaglás ügye 
melletti kiállás minden eddiginél 
fontosabb lehet a folytatatásban. 
Ehhez szükség van arra, hogy a 
lovas társadalom, a lovas nyil-
vánosság hallassa a hangját. A 
lovasturisztika területén kitűzött 
céljainkhoz – tehát, hogy Ma-
gyarország területe legyen lóval 
szabadon átjárható – feltétlenül 
kell egy megengedő, baráti jogsza-
bályi háttér, hiszen csak úgy lehet 
a lovasturizmust építeni, ha a 
szabadabb mozgás jogi feltételeit 
biztosítjuk. Hátra van még a sza-
bad terephasználat kiterjesztése, 
hiszen az Erdőtörvény csak az 
erdővel foglalkozik, de a szabad 
terephasználat ügyében az egyéb 
földutakról is szó lesz. 

A jövő lovas társadalmának 
építése érdekében korszakos 

lépés lesz az általános isko-
lában a Nemzeti Alaptanterv 
részeként bevezetésre kerülő 
„nemzeti lovaskultúra” tan-
tárgy oktatása. Meglesz ehhez 
a finanszírozás is?

A legutóbbi ülésén a kormány 
döntött arról, hogy 2013. szept-
ember 1-jétől bevezeti a nemzeti 
lovaskultúra mint tantárgy okta-
tását. Ehhez biztosítani fogja a 
szükséges forrást is a rendkívüli 
kormányzati keretből. A lovas 
tárgy oktatása közel 200 iskolát 
fog érinteni, ahol felmenő rend-
szerben, a 3–4–5. osztályban 
választható tantárgyként kerül 
majd bevezetésre. A program az 
iskola és a lovas vállalkozók ösz-
szefogásán alapul, szigorú mi-
nőségi átvilágítással az ezen a 
téren szerepet vállaló lovardák és 
szakemberek tekintetében.

Szintén újdonság lesz, hogy 
folytatódik és elkészül a magyar-
országi lovastúraútvonal-hálózat 
gerincét képező Euro Horse 
lovastúra főútvonal feltérképe-
zése. Ez egy új turisztikai termék 
létrehozását is jelenti, amely a 
maga nemében páratlan Európá-
ban, és kiváló lehetőségeket kínál 
az érintett útvonalak mentén fek-

vő lovas és egyéb idegenforgalmi 
vállalkozásoknak is.

Az Euro Horse lovastúra-út-
vonalak feltárása, több mint 4 
ezer kilométer digitális rögzítése, 
és az útvonal mentén találha-
tó lovas- és egyéb turisztikai 
szolgáltatópontok felvétele is 
megtörténik a nyárig bezárólag. 
Az ehhez kapcsolódó forrás ren-
delkezésre áll. Nem szeretnénk 
azonban itt megállni, célunk a 
lovastúra-útvonalak kijelölésének 
társadalmasítása. Ez azt jelenti, 
hogy az Euro Horse útvonalakhoz 
mint fő lovas útvonalhoz kap-
csolódva, rögzíteni kell az egyéb 
lovas útvonalakat is, így egy-egy 
környék lovas útvonalait, turisz-
tikai attrakcióit is jobban be lehet 
majd mutatni ennek kapcsán. 
Az így létrejövő adatbázis bárki 
számára nyilvánosan hozzáfér-
hető lesz, ami jó lehetőség lesz a 
lovasturizmus fellendítésére is. A 
jövőben szeretnénk majd egyszer 
egy olyan honlapot kifejleszte-
ni, melynek segítségével akár 
virtulisan is be lehet majd járni 
az országos útvonalhálózatot, 
ezzel is kedvet csinálni hazánk 
páratlan természeti szépségeinek 
megismeréséhez.

• Egyedi igény szerint 
lovasboxok, angolboxok, 
szénatárolók tervezése, 
gyártása, helyszíni szerelése

• Nyeregtartók, kantártartók, 
pokróctartók, etetők gyártása

• Acélszerkezetek gyártása, 
szerelése
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Kozma Ferenc 
Nemzeti 

Ménesigazgatóság – 
új csúcsszervezet a 

lovaságazat élén
Mégis, talán a legnagyobb új-

donságot a lótenyésztés átszerve-
zése fogja jelenteni.

Már a lovas stratégia kidol-
gozásánál kulcspont volt az 
egységes ágazati irányítás kér-
dése. Ez nem képzelhető el egy 
központi szerv nélkül. Létrejön 
a Vidékfejlesztési Minisztéri-
umon belül a Kozma Ferenc 
Nemzeti Ménesigazgatóság, 
amely egyrészt folytatója a ma-
gyar lótenyészésztés legszebb 
hagyományainak, másrészt 
megvalósítja az egységes állami 
irányítást és az ágazat állami 
kézben lévő vagyonelemeivel 
történő egységes gazdálkodást. 
Ennek egyik jelentős változása 
az, hogy a Magyar Fejlesztési 
Banktól visszatér a Bábolnai 
Ménes és a Mezőhegyesi Ménes 
is. A vidékfejlesztés rendjében a 
nemzeti parkokhoz illeszkedve 
működik tovább Aggteleken a 
Hucul Ménes, valamint Horto-
bágyon a Mátai Ménes, de az 
ő szakmai irányításukat is a 
Kozma Ferenc Nemzeti Ménes-
igazgatóság végzi amellett, hogy 
a napi funkcionális működtetés 
továbbra is nemzeti parki feladat 
marad. A Kozma Ferenc Nemzeti 
Ménesigazgatóság Budapesten, a 
VM struktúrájában, a Mezőgaz-
dasági Főosztály alá integrálva 
fog működni. Ezzel megvalósul-
hatnak a gazdálkodás, a beszer-
zések stb. során a méretnagy-
ságból fakadó előnyök. Nagyon 
fontos, hogy ki kell egészíteni az 
állami ménesek funkcióit. Ezzel 
is a régi magyar ménesbirtoki 
hagyományokhoz térünk vissza, 
melynek modellje ma is eredmé-
nyesen működik (pl. Lengyelor-
szágban, az állami arab méne-
seknél Janow Podlaski). Azaz a 
gyakorlatban képessé kell tenni 
az önálló gazdálkodásra, akár 
földdel, akár más egyéb gazdál-
kodási elemekkel ellátva őket. 
Ebből következően az állami 
méneseknek a jövőben nemcsak 
a génmegőrző szerep jut, ha-
nem komoly feladatokat kapnak 
a lovas szakképzés területén. 
Lovascentrumokká kell válniuk, 
lovasturisztikai szolgáltató köz-

pontokká, és egyéb lovas rendez-
vények szervezésére és lebonyo-
lítására is alkalmassá kell őket 
tenni. Ez egy új modell tehát, 
ami azonban nagymértékben 
támaszkodik a múlt tradícióiban 
bevált, működési, strukturális és 
gazdálkodási elemekre. Mindezt 
kiegészítve az új, a mai világnak 
megfelelő funkciókkal, szolgálta-
tásokkal, kínálattal. 

Át fog alakulni a lótenyész-
tés szervezeti rendszere is. 
Hogyan épül fel majd ez az új 
struktúrában?

Ami lényeges változás, és 
talán a legtöbb vitára ad majd 
okot az ágazaton belül, az a 
tenyésztésszervezés átalakítása. 
Ma a tenyésztésben a lótenyész-
tési felügyelői karon keresztül 
az MLOSZ játszik főszerepet. 
Úgy gondolom, és ezt vállalom 
is, hogy a tenyésztésszervezést 
nem kell tovább liberalizálni, 
pl. a lóútlevél-kiadásra jogosult 
szervezetek számának növelé-

sével. Ezzel szemben vissza kell 
szervezni a tenyésztésszervezés 
koordinálását. Egyrészt szintén 
történelmi hagyományai vannak 
ennek, másrészt a tenyésztési 
felügyelőknek közhiteles felada-
tokat kell ellátni. Egy társadalmi 
szervezet ezt nem tudja ellátni, 
mert bármi történhet vele, meg-
szűnhet, átalakulhat stb. Ezért 
ezeket a feladatokat újra állami 
irányítás alá kell venni. Ezzel 
összefügg az is, hogy ma nincs 
pontos képünk a magyarországi 
lóállományról sem. Enélkül pedig 
nem lehet hatékonyan tervezni 
és működtetni az ágazatot. Jelen-
leg a magyarországi lóállomány-
ról nincs pontos képünk, kb. 62 
ezer ló van a köztenyésztésben, 
amelyről semmit sem tudunk. 
Sem mennyiségi, sem minőségi 
tudásunk nincs, nem beszélve 
a lovak teljesítményére vonat-
kozó pontos, és a tenyésztési 
adatokkal is összevethető adat-
bázisokról. 

A lovak megjelöléséről szóló 
vitát is álságosnak tartom, mert 
ha egy tenyésztési felügyelő jo-
gosult volna valamennyi lótartó 
helyre bemenni, és szakértelme 
alapján elvégezni az egyedi azo-
nosítást, küllemi leírást, akkor 
minden lóról lenne információ. 
Ezt a feladatot pedig érdemben 
csak kormányzati munkaszer-
vezésben dolgozó lótenyésztési 
felügyelőkkel lehet elvégezni. 

Ha a lótenyésztési kedvet fo-
kozni akarjuk, akkor a tenyész-
tők adminisztratív terheit nem 
szabad növelni. Márpedig el-
képesztő dolgokról kapok hírt, 
szinte nap mint nap. A lótartó ma 
nem tudja az MLOSZ árszabását 
kikerülni. Ezzel szemben sokszor 
semmiféle szolgáltatást nem kap 
ezért a tenyésztő. Például nem 
jogos, ha saját mén saját kan-
cát fedez, miért fizessen ezért 
a tenyésztő az MLOSZ-nek 23 
ezer Ft-ot évente. Aztán itt a 
származásellenőrzés-vizsgálat. 
Hiába csökkentette a NÉBIH a 
lóútlevél árát a felére, 4000 Ft-ra, 
a tenyésztő összességében mégis 
többet fizet érte, mint annak 
előtte. Így 11 ezer Ft-nál is többe 
kerül jelenleg, mire a csikó a 
lóútlevelét megkapja. Ezeket az 
anomáliákat orvosolni kell, a 
törzskönyvezést, a lóútlevél-ki-
bocsátást és az ágazati informa-
tikát ezért szintén állami kézbe, 
a Kozma Ferenc Nemzeti Ménes-
igazgatóság felügyelete alá kell 
vonni. A közhitelesség érdekében 
tehát mindezek állami feladattá 
válnak a jövőben.

A szakképzésben is 
megújulás várható

A lovas szakképzés a nem-
régiben elfogadott új kerettan-
tervben átdolgozásra került. 
Ennek következtében nem a 
jó irányba történtek változá-
sok. Elrettentő példaként az 
új képzési rendszerben pl. 
a lovastúravezető-képzésben 
kötelező tárgyként, a szakmai 
tárgyak rovására bevezetett 
turisztikai latin nyelv okta-
tását emelném ki. Remélhe-
tünk-e mihamarabb értelmes 
és a szakma céljait szem előtt 
tartó változásokat?

Igen, az új egységes ágazati 
irányításnak köszönhetően ez is 
hamarosan meg fog oldódni. A 
szakképzés rendszere, valamint 
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A MAGYAR LÓ HÉTVÉGÉJE 
A NEMZETI LOVARDÁBAN

A lovas ágazat egyik égető problémája a lovak értékesítésének 
rendkívüli nehézsége. Ennek természetesen számos oka van, 
többek között az árualap megfelelő bemutatásának hiánya. 
Emellett a vásárlók lóközelbe kerülése sem könnyű feladat a 
tenyésztők és a tulajdonosok országszerte elszórt elhelyez-
kedése miatt. A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége a
tagszervezeteivel együttműködve szeretne ezen a helyzeten 
változtatni, egy újfajta megoldást kínálva.
Május 12-én szeretettel várunk minden olyan tenyésztőt, tu-
lajdonost, aki kész a lovát (vagy akár lovait) bemutatni ezen a 
rendezvényen, és örömmel várunk erre az eseményre minden 
olyan sportolót, edzőt, szakembert és érdeklődőt, aki megis-
merkedne a magyar lótenyésztés felvonultatott értékeivel. A 
lovak bemutatása mellett szórakoztató programokat is kínálunk
az érdeklődők számára. A hagyományteremtő szándékkal elő-
ször megrendezésre kerülő „Magyar Ló Hétvégéje” helyszínéül 
nem is választhattunk volna mást, mint a Budapest szívében 
elhelyezkedő, patinás Nemzeti Lovardát.
A fajták méltó reprezentálása érdekében minden lónak előzetes
tenyésztőszervezeti ajánlással kell rendelkeznie.
Az érdeklődők számára a belépés díjtalan. Bővebb információ 
az MLOSZ honlapján található: 
Az érdeklődők számára a belépés díjtalan. Bővebb információ 

 www.mlosz.hu.

Mezőhegyesi Állami Ménes K ft.
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.
Tel.: 68/566-566, fax: 68/566-591,

www.mamkft.hu • www.lomesterseges.hu

További információ: 
Dr. Magosi Zoltán, tel.: +36 30/943-9208 
Pap István Tibor, tel.: +36 30/399-2585
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holland 

sztármén 
Mezőhegyesen

 Easanette Calvin Z
 Asanette  Ramiro Z Monoline Caletto II
 Sanette  Joost  Valine Raimond USA  Roman Deka Cor de la Bryere
 Abgar xx   Consul  Cottage Son xx  Ramzes x Marabou II Ramzes x  Consul Rantazu xx

Calvino Z

tartalmi megtöltésének elemei 
ugyanis szintén át fognak kerülni 
a Kozma Ferenc Nemzeti Ménes-
igazgatóság felügyelete alá. Ma 
még az a helyzet, hogy ugyan a 
VM-nél van a szakképzés felada-
ta, de a Kereskedelmi és Iparka-
marának adta át ezt a funkciót. 
Így aztán a lovas szakmának 
nem volt ráhatása arra, hogy kik 
és hogyan dolgozzák ki a lovas 
szakoktatás rendszerét. Amint 
feláll az új rendszer, a szakmai 
tartalom meghatározása is ide 
fog tartozni, mint ahogy a köz-
oktatással kapcsolatos szakmai 
kérdésekről is az igazgatóság fog 
majd határozni. 

A lovas vállalkozások pat-
kós minősítése szintén sür-
gető feladat. Erre is sor fog 
kerülni?

Ugyancsak ez a szervezet fogja 
majd össze a lovasturizmus sza-
bályozását és fejlesztését, bele-
értve a szolgáltatók működésének 
segítését is. Így az idei évben újra 
sor fog kerülni a lovasturisztikai 
vállalkozások minősítésére is, 
amelyet az MLTSZ patkós mi-
nősítési elvei alapján, a Magyar 
Lovas Szövetség szempontjaival 
kiegészítve fognak a szakemberek 
végrehajtani.

Milyen területeken kap 
még funkciót az újonnan fel-
állítandó szervezet?

A lóversenyzésből a lótenyész-
téssel kapcsolatos feladatok szin-
tén az igazgatósághoz fognak 
tartozni. De a lóversenyszerve-
zéssel, -rendezéssel, -fogadással, 
azaz a szerencsejátékkal kapcso-
latos részek nem kerülnek át ide.  
Emellett régi adósság az ágazati 
kutatás-fejlesztés hiánya, ezt is 
meg kell valósítani.

A nagy lovas rendezvények 
támogatása szintén fontos ré-
sze lesz az idei év feladatai-
nak. Mely kiemelt rendezvé-
nyeket fogják támogatni?

A kiemelt rendezvényeket 
ugyancsak a rendkívüli kormány-
zati keretből tudjuk támogatni. 
Hozzá kell tenni, ezek nem teljes 
finanszírozást jelentenek, csupán 
hozzájárulást a rendezési költsé-
gekhez. Így támogatjuk a Lovas 
Világkupa versenyek megrendezé-
sét, a Nemzeti Vágtát a fogathajtó 
Eb-vel, az I. Kárpát-medencei 
Gyereklovas Találkozót, több 
száz gyerek kétheti programját 
Zánkán. A Kaposmérőn megren-
dezendő Lovasíjász Világtalál-

kozót, valamint Ópusztaszeren 
a Nyeregszemle lebonyolítását 
szintén támogatjuk.

A Nemzeti Lovas Program 
fontos eleme lesz a létesít-
ményfejlesztés. Milyen beru-
házások tartoznak ide?

A kormány a következő ülésén 
tárgyalja a szilvásváradi lovas- és 
versenyközpont kialakításának 
2,5 milliárdos beruházását. A 
helyszínen utoljára 1984-ben, az 
emlékezetes négyesfogathajtó 
vb-n volt jelentős fejlesztés. 
A tervek szerint 2014 nyarán 
megújult rendezvényközpont 
nyitja meg a kapuit a patinás 
helyszínen. Nemcsak a stadion, 
hanem az egyéb kiszolgáló léte-
sítmények is teljesen megújulnak. 
Így négy évszakos lovaspálya, 
új maratonpálya, fedeles lovarda 
stb. kerül kialakításra, mégpedig 
olyan magas minőségben, hogy ez 
a központ minden rendű és rangú 
lovas sportesemény megrende-
zésére alkalmas és hivatott lesz.

Budapest mindjárt két ma-
gas szintű lovasobjektummal fog 
bővülni. A Nemzeti Lovarda át-
alakul, és felépítésre, kialakításra 
kerül egy magas színvonalú lovas 
rendezvény- és tudásközpont. A 
Nemzeti Lovarda a Magyar Lo-
vas Szövetség kezelésében áll, de 
jelen állapotában képtelen ezeket 
a funkciókat betölteni. Az idei 
évben elindul a rekonstrukció elő-
készítése, a tervezés, az engedé-
lyezés, a közbeszerzés, a műszaki 
ellenőrzés költségei rendelkezésre 
állnak az idei költségvetési évben. 
A kivitelezésre pedig a 2014-es 
költségvetésben állnak majd ren-
delkezésre források.

Budapesten nemcsak a Nem-
zeti Lovarda, hanem a III. kerü-
leti önkormányzat kezdeménye-
zésére az Óbudai Lovaspark és 
Oktatási Központ kialakítását is 
ugyanezen fedezet biztosításával 
segíti a kormány. Létesítmények 
vonatkozásában még egy projekt 
fog megvalósulni. 

Mivel megalakult a lovas pol-
gárőr tagozat, ezért támogatjuk 
egy lovas polgárőr akadémia lét-
rehozását Lakitelek helyszínnel. 
Nemcsak azért, mert ott jött 
létre ez kezdeményezés elsőként, 
hanem azért is, mert az önkor-
mányzat egyéb terheket is tud 
vállalni a létesítmény létreho-
zásával kapcsolatban. Ebben az 
évben ennyi helyszínnel tudunk 
tervezni.


