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2015. év elején vettem át az egyesfogathajtók vezetését és ezzel együtt a 

Fiatal Fogatlovak Világbajnokságára is elkezdtünk készülni. Nagyon nagy volt a 
kihívás, hiszen Magyarország, Mezőhegyes adott otthont az első ízben 
megrendezett világbajnokságnak, ahol csak egyesfogatok indulhattak és magyar 
egyesfogathajtó még soha nem végzett az első tízben világbajnokságon. 
Célkitűzésem az volt, hogy 2015-ben mennyiségi fejlődés következzen be a 
fogathajtók létszámában, mert minőséget csak ezután lehet produkálni. A 
számok és az eredmények magukért beszélnek. Már évközben rekordokat 
tudtunk dönteni és a válogató versenyeken soha nem látott mennyiségű 
fogathajtó ült fel az egyesbakra. A korábbi évekhez képest megháromszorozódott 
az egyesfogathajtók és lovaik száma. A világbajnokságra minden idők 
legnépesebb fogathajtó válogatottjával indultunk el. Összesen 14 hajtó, 20 
fogattal minősült. Nagyon sok, már-már tradicionális egyesfogathajtó, mint 
Demkó Zsolt, Farkas József, Gáspár Zoltán, Meskóné Orosz Mária, Pál István 
Zoltán, , Sánta Margit Borbála és jómagam is vállaltuk az indulást. Több nagy 
sikerű kettesfogathajtónk is bakot váltott így Ling Attilát, Németh Lászlót, Papp 
Jánost és Saru Zsoltot is, mint egyesfogathajtót szólították a díjhajtó négyszögbe. 
A Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán mindhárom kategóriában (5, 6 és 7 éves 
lovak) volt egy-egy újonc a válogatottban Farkas Csaba, Németh Krisztián és 
Szabó Zoltán személyében. Az ötéves lovak versenyében Németh Krisztián és 
Mezőhegyes Nonius 8 Taksony egyéni bronzérmet szerzett, a hatéveseknél 
jómagam és Rouge (oldenburgi) a legjobb magyarként a negyedik, míg Demkó 
Zsolt és David (KWPN) a hétéveseknél az ötödik helyen zárt. Ez az eredmény az 
összes lovas szakág Fiatal Lovak Világbajnokságán elért eddigi legjobb magyar 
eredménye.  

A Fiatal Fogatlovak Világbajnokságát követően nem sok időnk maradt a 
„nagy” egyesek jászkarajenői Országos Bajnokságára való felkészülésre. Éppen 
ezért nagy örömömre szolgált, hogy kétszer annyi nevezés érkezett a versenyre, 
mint 2014-ben. Magyarországon először hajtották az egyesfogatok az új díjhajtó 
programot, amely a 2016-os piberi Egyesfogathajtó Világbajnokság programja. 
Ez a program élesen elkülönül a kettes- és négyesfogatok által megkövetelt 
feladatoktól. A három különféle vágta jármód (összeszedett, munka, nyújtott), a 
kétfajta lépés (száron és szabadon), a középügetés és az eltolódás (ami a lovas 
szaknyelvben a combra való engedésnek felel meg) olyan kihívások elé állítja a 
hajtókat amelyeknek csak a legjobbak tudnak megfelelni. 

Nyúl Katalin összetettbeli elsőségéhez nem férhetett kétség, 12 pont 
előnnyel nyerte az OB-t. Összeségében öt hajtó teljesítményével vagyok 
elégedett. Amennyiben tavaly kellett volna megneveznem a válogatottat, akkor 
Nyúl Katalin, Gáspár Szilvia és Kun Andrea vehette volna fel a címeres mezt, míg 
egyéniben Demkó Zsoltot és Lantos Gábort neveztem volna. Rájuk mindenképp 
számítok idén, az Ausztriában, Piberben megrendezendő világbajnokság 
válogató versenyein. A többieknek már most el kell kezdeniük a felkészülést és 
jelentősen javulniuk kell. 2015-ben az FEI világranglistáján a legjobb magyar 
Rondzik Gábor lett a 21. helyen. 2015-ben a magyar válogatott szakmai 



felkészítését és a VB előtti tápiószentmártoni edzőtábort édesapám Bozsik József 
segítette. 

Úgy gondolom tavaly megmutattuk, hogy a magyar egyesfogathajtóknak 
is van helyük a világ élmezőnyében és megfelelő szorgalommal, alázattal, ló 
kiválasztással és felkészüléssel nagyon rövid időn belül hatalmas sikereket lehet 
elérni. Öröm egy ilyen összetartó társaság szövetségi kapitányának lenni! 
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