
 
 
Kedves Lovas Hölgyek és Urak ! 
A sors úgy hozta, hogy 33 év után ismét rászántam magam a díjlovagló szakág szakbizottságában 
elnökként szolgálni.Igen, amennyiben rám esne a választás szolgálatként igyekszem teljesíteni ezt a 
megtisztelő megbízatást. Értelmezésemben a szakbizottság feladata a díjlovaglásban tevékenykedők a 
klubok, lovasok, edzők, versnybírók, versenyrendezők stb. kiszolgálása, és munkájuk segítése. Emellet a 
szakbizottság a közgyűlések közötti időben mint döntéshozó és mint a szakág pénzeszközeivel felelősen 
gazdálkodó testület működik. 
A válogatott keretek összeállítása, felkészülése, menedzselése és versenyeztetése kizárólag a majdani 
szövetségi kapitány vagy kapitányok feladata. Az ő munkájuk megkönnyítése, a feltételek megteremtése 
a szakbizottság feladata. 
A döntéselőkészítés során támaszkodni kívánok a DET, a bírói testület, a versenyrendezők, a régiók ill. 
megyék képviselőire. Ha szükséges, akár évközi közgyűlés összehívására is sor kerülhet. 
Az operatív munkát egy kisebb létszámú, öt fős szakbízottság végezné a szakági 
adminisztrátorral(Puskás Judit) és a leendő pályázat útján kiválasztott szövetségi kapitányokkal. 
Amennyiben szükségesnek találja a szakbizottság, önkéntes specialista szakemberek munkáját is 
igénybe veheti. Az igazi munkát az edzők végzik, az ő műhelymunkájuk eredményezi a képzett lovakat és 
lovasokat, az eredményes párosokat. 
Az nyilvánvaló, hogy minden tenni akaró szakemberünk nem lehet tagja a szakbizottságnak, ám úgy 
gondolom, hogy mindenki adhat hozzá valamit, valami értékeset. Már az is sokat segít, ha mellénk áll, és 
megfogja a kezünket. 
Amit nem szeretnék, az a veszekedés, a gyűlölködés, az egymásra mutogatás, a személyeskedés, a 
széthúzás, az egyéni érdekek előtérbe helyezése. 
Viselkedjünk lovasemberek, igazi sportemberek módjára !  
 
Célkitűzés, feladatok: 
Éves cél, négy éves célkitűzés : fontos, hogy a szakág, a közgyűlés, közelebbről a szakbizottság kitűzze 
azokat az  elérhető  céljait, amelyekhez a feladatait hozzárendeli. 
Ilyenek: 
Régiók, megyék megerősítése, felzárkóztatása, általában a vidéki díjlovaglás erősítése 
Versenyrendszer, regionális versenyek,országos versenyek, OB-k stb. nemzetközi versenyek 
müködtetése, versenyrendezők támogatása 
Edzők rendszeres továbbképzésének reformálása 
Versenybírók képzése, továbbképzése 
Nemzetközi szereplések, felzárkózás 
A szakág népszerűsítése 
A pénzeszközök tervszerű, hatékony felhasználása, további források feltárása 
Utánpótlásnevelés, tehetséggondozás 
Sajtó és egyéb médiák folyamatos, minőségi tájékoztatása  
Erősebb képviselet a MLSz elnökségében, szerepvállalás és érdekérvényesítés 
Kapcsolatápolás egyéb szervezetekkel, intézetekkel (Magyar Edzők Társasága, MOB, MLTSz, 
MLTur.Sz., Regionális és megyei lovas szövetségek) 
Sportdiplomácia : nemzetközi kapcsolatok felvétele, ápolása, nemzetközi szervezetekbe belépés 
 
Egyenlőre ez persze csak egy felsorolás a teljesség igénye nélkül. Valójában a közgyűlésnek és a 
megalakuló szakbizottságnak kell meghatároznia a prioritásokat. 
Együttdolgozni mindenkivel szeretnék, sőt leginkább az lenne jó, hogy akik ma még nem, holnap azok is 
mellém állnának. A DET tagok sajnos egyenlőre elzárkóznak a közös munkától !?.Kár lenne, ha ezek a 
kiváló lovasok, edzők elszigetelnék magukat. A szakbizottság összetételéről azt gondolom, hogy olyan 
tagokra van szükség, akik a feladatok különböző szegmenseiben eredményesen képviselhetik a tagságot, 
nem csak a szakbizottságban, de a külső kapcsolatokban is. Igy azt gondolom legyen edző,lovas, legyen 
nemzetközi versenybíró, legyen  versenyrendező, legyen szervező,pénzügyi, jogi ismeretekkel 
felvértezett tag is,legyen aki a vidék képviselője. Egy tag nyilván több területet is átfedhet.Olyan 
szakbizottságra van szükség amely képes végrehajtani a közgyűlés által rábízott feladatokat, képes 
képviselni a díjlovagló szakágat a MLSz és a FEI elnökségében valamint a nemzetközi fórumokon.  



Ismételten megjegyzem, hogy a szakbizottság tagjának lenni,sem kiváltságokat,sem anyagi előnyöket 
nem jelent. Ellenben sok önkéntes munkával és anyagi áldozatttal jár. Amúgy mindenkinek lehetőséget 
kell biztosítani, hogy tanácsaival, építő kritikáival, a döntéselőkészítéshez hozzájáruljon. Sőt bárki konkrét 
kétkezi vagy szellemi munkával is segítheti a szakág fejlődését. Dolgozzunk együtt a díjlovaglás jövőéért ! 
 
Tiszteletteljes üdvözlettel: 
 
Kövy András 
 
 
 
 
 
 
 
 


