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Bizottsági önálló indítvány
DR . SZILI KATALIN asszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87. § (2) bekezdése alapján a nemzeti lovas programot
előkészítő eseti bizottság az alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti elő :

ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

a Nemzeti Lovas Program elkészítéséről és a szükséges kormányzati
intézkedésekről

Budapest, 2004 . november 11 .

Csontos János sk .
elnök

Az Országgyűlés
/2004.(. . ..) OGY határozata
(javaslat)
a Nemzeti Lovas Program elkészítéséről és a szükséges kormányzati intézkedésekről

A nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság eddigi munkája során meghatározta
azokat az irányelveket, amelyek a nemzeti lovas program kidolgozásához szükségesek . A
megvalósításuk érdekében :
az Országgyűlés az alábbi irányelvek szerint felkéri a Kormányt, hogy
1 . a) dolgozza ki 2005 . június 30-ig, a nemzeti lovas programot előkészítő parlamenti eseti
bizottsággal együttműködésben, a Nemzeti Lovas Programot .
b) nevezzen ki 2005 . február 1-jei hatállyal kormánybiztost a Nemzeti Lovas Program
kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására.
2 . dolgozzon ki átlátható nemzeti lótenyésztési-, lovas- és lósport támogatási rendszert, amely
hosszú távú tervezési lehetőséget biztosít a lovaságazat szereplői számára .
3 . a) készítsen javaslatot, amely megteremti az alapjait, egy a Kincsem Parkban lévő
modern - lóversenyzés, lótenyésztés, lovassportot és lovas-szakmákat oktató, módszertani
- bázisnak, amelyhez az ország területét lefedő regionális képzési, oktatási - kutatási
központok csatlakoznak /Kaposvár - Nyugat-Magyarország, Debrecen - KeletMagyarország - /,
b) tegye lehetővé, és készítsen javaslatot a Nemzeti Lovarda Kincsem Parkba való
áthelyezéséről, amely biztosítja a XXI . század igényeit kielégítő lovassport, lósport és
olimpiai felkészítő lovasközpont kialakítását .
4 . a lóversenyzés jelenlegi szerkezetének átalakítása során vizsgálja meg miként dolgozható
ki olyan stratégia, melyben
a) a versenyzés és az e célt szolgáló ingatlanok, létesítmények, eszközök közhasznú
társasági formában /állami tulajdon/ vannak működtetve,
b) a totalizőr forgalom emelése céljából megvalósítási pályázatot kell kiírni, és annak
alapján kell felépíteni az országos fogadóhálózatot úgy, hogy a fogadásszervezéssel
kapcsolatos stratégiai döntések állami ellenőrzés alatt maradnak,
c) a versenyszervezést állami felügyeleti rendszerben és szakmai kontroll mellett az
államilag elismert fajtafenntartó tenyésztő egyesületeknek adják át, amire a jelenleg
hatályos állattenyésztési törvény is kötelez,
d) megalkotásra kerül a lóverseny törvény .
5 . tegyen javaslatot a lovasszakember képzés egységes rendszerére .

6. a) a lovas turizmust az örökség turizmussal egyenrangúként jelenítse meg a Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégiában, és a továbbiakban a fogalmat az „örökség- és
lovasturizmusra" módosítsa,
b) a nemzeti lovasfesztivált emelje be a nemzeti turisztikai tervének körébe,
c) dolgozza ki és terjessze az Országgyűlés elé a magyar lovas turizmus fejlesztését
szolgáló átfogó, részletes koncepcióját, mely a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával
összhangban áll .
d) készítsen javaslatot, hogy milyen támogatási - pályázati - rendszer képes elősegíteni a
meglévő lovas- és lovassport központok korszerűsítését, illetve az azokhoz kapcsolódó
szolgáltatások sokszínűsítését.
7 . a) vizsgálja meg és készítsen javaslatot, hogy az agár-környezetgazdálkodási programba
a sport- és az őshonos magyar lófajták, valamint az állami ménesek miként illeszthetők
be.
b) vizsgálja meg a lovaságazatnak a természetvédelmi /érzékeny természetvédelmi/
területekkel való kapcsolatát, továbbá a természetvédelmi területeken az áthaladásra
szolgáló lovas útvonalak kialakításának lehetőségét .
8 . a) vizsgálja meg, hogy milyen intézményesített eljárással lehetne harmonizálni a
lótenyésztési kutatásokat.
b) dolgozzon ki olyan koncepciót, amely biztosítja a lótenyésztési kutatások érvényre
jutását, különösen az őshonos magyar fajták - Lipicai, Shagya-arab, Kisbéri félvér,
Nónius, Furioso-North Star, Gidrán, Hucul, Magyar hidegvérű -, a verseny- és sporttó
tekintetében .
9 . készítsen javaslatot az államigazgatási-állategészségügyi és európai uniós elvárásokat
teljesítő, a lovaságazat fejlesztését segítő számítógépes rendszer kiépítésére .
10. a) teremtse meg a fogyatékkal élők számára a lovasterápia feltételeit,
b) készítsen javaslatot, amely a lovasterápia egységes szakmai feltételeit tartalmazza,
c) teremtse meg a lovasközpontokban és egyéb lovasobjektumokon a terápiás lovaglás
feltételeit,
d) terjessze elő a szükséges törvényjavaslatokat annak érdekében, hogy a lovasterápia
díját szakorvosi vélemény alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogassa .
11 . dolgozza ki az iskolai lovaglás- és lovasoktatás, képzés - 10-14 éves korosztály számára megvalósításának koncepcióját, amely által a „ló a vidék tornatermévé" válik és
realizálódhat az egy település egy lovarda program .
12 . a) gondoskodjék a lovas élethez kapcsolódó épített műemléki környezet eredeti célra
történő megőrzéséről,
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b) dolgozza ki egy - a lónak, mint a magyar kultúrkincs hordozójának, illetve egykori
gazdasági faktornak az emlékeiről szóló meglévő anyagok katalogizálását is magába
foglaló - központi adatbázis megteremtésének lehetőségét .
13 . a) dolgozza ki a lovas- és huszárhagyományőrzés támogatási rendszerét,
b) dolgozzon ki koncepciót, hogy miként hozható létre jogszabállyal, hivatalos formában,
önálló szervként, hivatásos állománnyal a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas
Díszegysége,
c) készítsen javaslatot a Nemzeti Lovas Díszegység nemzeti jelképek sorába történő
felvételéről .
14 . tekintse át az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998 . évi XXVIII. tv. 49 . § (3)
bekezdés f) pontja alapján rendeletalkotási kötelezettségének megvalósítását abból a
célból, hogy a településeken történő állattartás különös tekintettel a lótartás
szabályozására mielőbb rendezésre kerüljön .
15. a fenti célok megvalósítása során működjön együtt a lovas életben tapasztalattal
rendelkező szakmai és társadalmi szervezetekkel .
16. biztosítsa a 2005 . évi költségvetésben a Nemzeti Lovas Program kidolgozásához,
megvalósításához szükséges gazdasági, pénzügyi fedezetet és alakítsa ki a szükséges
személyei feltételeket .
Jelen határozat a kihirdetését követő 15 . napon lép hatályba .
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INDOKOLÁS

A Bizottság áttekintette a lovaságazat helyzetét, az eddig elért eredményeket, a már
megkezdett programokat, a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat, és a jogi
felhatalmazásokat . Megvizsgálta a kormányzat, az önkormányzatok és a társadalmi
szervezetek eddigi tevékenységét . Az eddig elért eredményekből kiindulva
megfogalmazta azokat az irányelveket, amelyeknek a Nemzeti Lovas Program alapját kell
képezniük. A továbblépésre azonban csak a kormányzat hathatós segítségével van
lehetőség .
A bizottság az eddigi működéséről szóló jelentést mellékletként becsatolja
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