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1. A dokumentum célja 

Az elkészült dokumentum alapján a döntéshozók, az irányításért felelős kormányzati szervezetek, a 
lovaságazatot képviselő szakmai szervezetekkel közösen igen rövid idő alatt készíthetik el az ágazat 
hivatalos, megvalósítható és fenntartható stratégiáját. 

A „lovaságazati stratégia alapjai” dokumentum tartalmaz minden olyan fontos elemet, melyek 
szükségesek ahhoz, hogy a lovaságazat eredményes lehessen, hozzájárulva ezzel az ország 
sikerességéhez, az országkép javításához. 

1.1. A dokumentum legfontosabb elemei 

 a lovaságazat meghatározása, kapcsolatai 

 a legsürgősebb, legfontosabb rövidtávú feladatok 

 a közép (3-5 év) illetve hosszú távon kiemelten fontos célok és feladatok 

 az eredményes lovaságazat irányítási, együttműködési rendszerére, szervezeti-intézményi 
struktúrájára vonatkozó javaslat  

 a szükséges jogalkotási lépésekre vonatkozó javaslatok 

 javaslatok a stratégia elemeinek finanszírozására 

 a társadalmi, gazdasági és politikai háttér szükséges elemei. 

1.2. Miért érdemes a lovaságazatot kiemelten kezelni? 

Mert fejlesztésével számos más terület fejlődése, változása érhető el: 

 Sport – stratégiai tényező, az élsport és tömegsport egyaránt fejlődik 

 Egészségügy – a testi és lelki egészség megőrzése, fejlesztése, egészséges életmód 

 Agrárgazdaság – termőföld hasznosítás, tenyésztés, birtokrendszer egyensúlya 

 Vidékfejlesztés, településfejlesztés – megélhetési lehetőségek, foglalkoztatás elsősorban 
vidéken, kis településeken 

 Oktatás – alap, közép és felsőfokon egyaránt, mind a szakmai képzések mind az általános 
képzések területén, a szakmai műveltség növeléséért 

 Gazdaság – közvetlen bevételek, adóbevételek növelése, GDP növekedése, multiplikátor hatás 

 Turisztika – turizmus stratégiánknak alapköve, a szezon megnyújtását segíti, versenyelőnyt 
jelenthet, regionális vezető szerep alakítható ki  

 Munkaügy, foglalkoztatás – több tízezer új munkahely teremtése megfelelő képzéssel a 
leghátrányosabb helyzetű emberek között – munkanélküliség csökkentése 

 Környezetvédelem – környezettudatos vidék-, terület- és településfejlesztés 

 Hagyományőrzés, kultúra, nemzeti értékek 

 Társadalom – tudatos szabadidő-eltöltés, mentálhigiénia javulása. 
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2. Stratégiai lehetőségek 

 

1. ábra  
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3. A lovaságazat meghatározása 

3.1. A lovaságazat struktúrája 

 

2. ábra 

 

3. ábra  
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3.2. A lovaságazat ágazati összefüggései 

 

 

4. ábra 

 

A lovaságazat számos gazdasági ággal, rendszerrel van szoros összefüggésben, kölcsönhatásban. 
Ennek megfelelően a lovaságazat fejlesztése eredményeket indukál ezekben az ágazatokban is 
(multiplikátorhatás). Az ágazati összefüggésekből az is látszik, hogy a lovaságazat fejlesztése is csak 
összefüggéseit felmérve, rendszerben képzelhető el hatékonyan.  

Ehhez egy kézben tartott kormányzati irányítás szükséges! 
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4. A lovaságazat stratégiai célrendszere 

 

5. ábra 

 

Az ábrában azokat a legfontosabb célokat, eszközöket foglaltuk össze, melyek a lovaságazat 
eredményes, fenntartható fejlesztésének alapjai lehetnek. Ezek részleteit, összefüggéseit a 6. 
fejezetben mutatjuk be. 
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5. A lovaságazattól várható eredmények 

 

6. ábra 

 

Az ábra azokat a legfontosabb eredményeket emeli ki, melyek a lovaságazat fejlesztési stratégiájának 
megvalósítása esetén várhatók. Ezek részleteit, összefüggéseit a 6. fejezetben mutatjuk be. 
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6. Célok, feladatok, eredmények részletezése 

 

 

 
VIZSGÁLT 
TERÜLET 

MAI HELYZET JAVASOLT LÉPÉSEK VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

1. Gazdasági 
jelentőség 

jelentőségén aluli figyelem és támogatás 

a lovaságazat éves forgalma (EU statisztikai 

számok alapján) kb. 30mrd Ft/év 

politikai, gazdasági akarat, támogatás gyors és megalapozott fellendülés és 

életminőség javulás 

a lovaságazat éves forgalma meghaladhatja 

a 100mrd forintot* 

* (lóverseny bevételek nélkül!) 

2. Lovak száma  60 ezer ló (6 ló/1000 lakos.  

Az EU átlagnak mindössze a fele!) 

az érdekeltség megteremtése, 

szakmai műveltség fokozása,  

lovassport presztízsének és tömegbázisának 

növelése 

lovak száma – és ezzel gazdasági 

jelentősége is – legalább megduplázódik 

(120-160e ló)  

magánszponzoráció erősödése 

3. Foglalkoztatás  legalább 20e ezer családot tart el az ágazat  a lovaságazat fellendítése, 

a helyi közösségek erősítése 

lovaságazathoz kapcsolódó családok 

száma megtöbbszöröződik (cca. 100e fő a 

családtagokkal együtt), 

vidéki foglalkoztatás nő, munkanélküliség 

csökken, 

helyben képződik munkahely 

4. Állami bevételek SZJA, ÁFA – statisztikailag az ágazat külön 

nincs kimutatva (állattenyésztés, turizmus, 

sport stb.)   

a többi pontban részletezett feladatok 

végrehajtása 

Direkt és indirekt bevételek jelentősen 

növekednek 

önfinanszírozás, gazdasági eredményesség, 

5. Gazdasági háttér sok esetben gyenge háttér, 

takarmánytermelő területek hiánya 

gazdasági háttér erősítése, 

földterületek biztosítása 

1 ló =1ha földterület 

1/6 szántó, 5/6 rét és legelő 
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VIZSGÁLT 
TERÜLET 

MAI HELYZET JAVASOLT LÉPÉSEK VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

6. Stratégia  ágazati és tenyésztési stratégia hiányos, 

ennek hiányában az erőforrások nem 

koncentráltak 

lovaságazati stratégia kialakítása és 

elfogadtatása (lósport, lovassport, tenyésztés 

és turizmus), 

lovas PR 

a lovas a magyar sikerágazat! 

erőforrások hatékony kihasználása, 

jelentős eredmények elérése (már 

középtávon),  

hosszú távú fenntartható fejlődés 

megalapozása 

7. Tömegbázis ma nincs semmiféle szervezeti keretekbe 

foglalt programja a tömegbázis bővítésének 

infrastruktúra kialakítása, 

oktatók/edzők képzése, 

sportsikerek,  

rendezvények, sportfogadás felfutása, 

iskolai oktatásba integrálás (sporthét, 

sportcsekk) 

lovasok és nyomában a lovak számának 

jelentős növekedése, 

a jövő lovasainak, szponzorainak, az „iparág” 

felhasználói bázisának megalapozása 

8. Agrárgazdaság a lóágazat a mezőgazdaság része,  

több esetben elkülönül; 

gazdasági háttér hiánya 

a mezőgazdaság, az agrárágazat fejlesztési 

támogatási logikájába jelentőségének 

megfelelően be kell illeszteni a lovaságazatot 

tenyésztés és földhasználat összhangjának 

megteremtése, 

a magyar tenyésztés közép európai vezető 

szerepben, 

vidékfejlesztés gazdasági alapjainak 

erősítése 

fellendülés 

9. Irányítás  nincs egységes irányítás 

szétaprózódott, több minisztérium, 20 

szakmai szervezet,  

az állami ingatlanok inhomogén kezelése 

ágazati koordinációt is biztosító irányítási 

struktúra bevezetése, 

kiemelt figyelem (pl. egy minisztérium 

felügyelete, kormánybiztos, stb..), 

állami ingatlanok, feladatok egységes 

kezelése 

egységes irányítás, 

erőforrások stratégiai kihasználása, 

szükséges korrekciók hatásainak 

átláthatósága 

összhang az állam és a lovas szervezetek 

között 
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VIZSGÁLT 
TERÜLET 

MAI HELYZET JAVASOLT LÉPÉSEK VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

10. Finanszírozás, 
támogatások 

jelentős állami kiadás évente, 

a közvetlen támogatás összege 

1.600 – 2.000 m Ft/év (lóversenyzés + 

tenyésztés) 

finanszírozási struktúra átalakítása, 

fejlesztések, befektetések állami részvétellel, 

majd önfinanszírozó struktúra kialakítása,  

lóversenyzés és lovassport átjárható 

finanszírozása, 

a célok elérését segítő támogatási rendszer 

bevezetése (sportcsekk), 

meglévő támogatási források átirányítása 

önfinanszírozás,  

lóverseny és lovassport fogadásszervezés 

bevételeiből való részesedéssel 

11. Civil 
érdekképviselet  

gyenge, szétaprózott civil érdekképviselet, 

a döntések általában nem szakmai alapokon 

történnek 

erkölcsi, jogi támogatottság, 

döntés-előkészítésekbe való bevonás 

közös gondolkodás 

a lovassport irányítói és a civil szervezetek 

közös cselekvése 

12. Szakmai 
döntések 

sokszor szakmailag megalapozatlanok,  

rövid távú finanszírozási érdekek előtérben 

 

a szakmai szervezetek bevonása a döntés-

előkészítésekbe, szakmai irányításba 

stratégiai irányoknak megfelelő döntések 

13. Infrastruktúra  elavult, amortizálódott, szűkös infrastruktúra könnyű, vonzó infrastruktúra kialakítása 

állami részvétellel, 

 Nemzeti Lovas, Lóverseny és 

Öttusa Központ kialakítása, 

 Nemzetközi Oktatási Központ 

(Kaposvár) kialakítása, 

 további regionálisan elérhető 

infrastruktúra biztosítása, felújítása 

(pl. Nemzeti Ménesekre alapozva) 

nemzetközi szintű  

sport, szabadidős és versenyhelyszínek 

Nemzeti Lovas, Lóverseny és Öttusa 

Központ az összefogás, siker jelképe 
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VIZSGÁLT 
TERÜLET 

MAI HELYZET JAVASOLT LÉPÉSEK VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

14. Sport utánpótlásképzés nem megfelelő színvonala, 

a fogathajtás kivételével jelentős 

eredmények hiánya az ifjúsági kor után 

utánpótlás-nevelés, élsport támogatása,  

diák és tömegsport hátterének megteremtése 

(sportcsekk és sporthét), 

közép és hosszútávú célokhoz politikai, 

gazdasági, erkölcsi támogatás biztosítása 

sportsikerek, az európai élvonal elérése 

több szakágban,  

nemzetközi versenyeken való eredményes 

részvétel,  

nemzetközi versenyek szervezése, 

tömegbázis és közönségszám növekedése 

15. Oktatás  szakmunkások, lovas oktatók, lovas 

turisztikai szakemberek nem megfelelő szintű 

képzése 

színvonalas gyakorlati oktatóhelyek hiánya 

közoktatásnak nem része a „lovastudás” 

a lovaglás, felelős állattartás beillesztése a 

közoktatásba, 

szakemberek képzése és továbbképzése 

minden területen, minden szinten 

akkreditált, egységes, egymásra épülő 

tanterv, felvételi és vizsgarendszer 

nemzetközi szintű kompetenciákkal 

rendelkező szakemberképzés,  

mintaértékű általános tudatformálása, 

mentális higiéné fejlődése 

Testi-lelki egészség javulása 

16. Lovasturizmus lovasturizmus szerepének stagnálása 

mai helyzet: kb. 25mrd forint/év érték 

termelődik, kb. 6e ló érintett. (2e ló 

alkalmassági vizsgával rendelkezik) 

300 lovas turisztikai vállalkozás 

évi 10e gyerek lovastáborozik! 

szakmai szervezetek erősítése, 

tereplovaglás jogi feltételeinek biztosítása, 

pályázati pénzek biztosítása 

a lovasturizmus céljainak illesztése a nemzeti 

turizmus stratégiába 

lovak és lovas-oktatók képzettségének 

javítása 

A „Ló iskolába megy” program és sporthét 

beindítása 

Magyarország = Lovas paradicsom,  

jelentős belföldi keresletnövekedés,  

külföldiek vendégéjszakáinak növekedése,  

regionális vezető szerep 

minimum 30% bevétel és foglalkoztatottság 

növekedés.  

a lovas vállalkozások száma legalább 

ennyivel nő! 

17. Kultúra hagyományőrzés színvonala nem egységes, 

szakmai koordináció hiánya 

hagyományőrzés minősítési rendszerének 

bevezetése, 

egyéb kapcsolódási pontok (pl. polgárőrség) 

kidolgozása 

hagyományőrzés erősödése, 

színvonalának emelkedése  

hagyományainkból fakadó értékek 

elterjedése 

18. Jogalkotás nincs egységes szabályozás minden szintet átfogó jogalkotás stratégiai célok elérésének alapjait 

megteremtő szabályozás 
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VIZSGÁLT 
TERÜLET 

MAI HELYZET JAVASOLT LÉPÉSEK VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

19. Egészségügy 
(Testi-lelki 
egészség) 

lovaglás/lovas terápia érdemtelenül alacsony 

szerepe az egészségmegőrzésben és a 

rehabilitációban 

szakemberképzési prioritások 

meghatározása, beintegrálása az OKJ, FSZ 

és felsőfokú képzésbe, népszerűsítés, 

tudatformálás, 

OEP támogatás 

egészséges életmód, rehabilitáció fontos 

eleme,  

terápia-lovaglás elterjedése 

20. Országimázs a múlt lovas hagyományaiból élünk, 

Európa középmezőnyébe csúsztunk vissza 

egy kézben összefogott PR, marketing, pl. 

„LÓ ÉVE” címmel stratégiai kampány 

nemzetközi események sikeres rendezése,  

turisztikai szolgáltatások fejlődése 

21. Tájékoztatás, 
közvélemény-
formálás 

a lovassportban szervezett PR tevékenyég a különböző lovasszervezetek tájékoztató 

munkájának összehangolása; 

tematikus médiumok színvonalának javítása 

hatékonyabb, stratégiai célokat szolgáló 

tájékoztató tevékenység 
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6.1. Azonnali feladatok az átmeneti időszakra 

 a Nemzeti Lovas Stratégia kidolgozása és elfogadása, kommunikációja 
o felkészülés a lovaságazat átalakítására, fejlesztésére 

 a közgondolkodásban ismét kapjon szerepet „a magyar lovas nemzet” gondolat 

 az ingatlanvagyon privatizációjának megakadályozása (Kincsem Park, Alagi Tréningközpont, 
Nemzeti Lovarda, Ménesbirtokok, Földterületek) 

o megalapozott szakmai érvrendszer kialakítása és széleskörű ismertetése 
o érdekérvényesítés szakmai összefogással 

 a szakmai és érdekelt egyéb szervezetek, szakértők összefogása, bevonása 

 az élsport rövid-, közép-, és hosszú távú terveinek kidolgozása a célok reális megjelölése, és 
azok elérésének számonkérése 

 Nemzeti Lovas, Lóverseny és Öttusa Központ kialakításának előkészítése 

 a lovaglásoktatás integrálása az iskolai oktatásba, állami támogatással (sporthét, sportcsekk) 

 tereplovaglás feltételeinek biztosítása 

 a célok megvalósítása érdekében átfogó jogalkotási program kidolgozása 

 a feladatra alkalmas, szakma által is támogatott szakember delegálása a lóverseny élére 

6.2. Középtáv (3-5 év) 

 az ágazat önfinanszírozó képességének kialakítása 

 infrastruktúra biztosítása, pl. az új Nemzeti Lovas, Lóverseny és Öttusa Központ 
kialakításának megvalósítása 

 Nemzetközi Oktatási Központ (Kaposvár) kialakítása 

 divatteremtés – aktív lovasok számának növelése, rang legyen tulajdonosnak lenni és lovas 
rendezvényeket látogatni 

 lóversenyzés, lóversenyfogadás átalakítása, hozzájárul az ágazat finanszírozásához  

 szabadidős lovaglás bázisának növelése (oktatási, lovaglási színvonal növelésével) 

 az igazolt versenyzők számának legalább 50%-os emelése szakáganként 

 Olimpián, kontinentális bajnokságokon és nemzetközi lóversenyeken való eredményes 
részvétel 

 az állam és a civil szakmai szervezetek együttműködésének erősítése 

 a nemzeti és uniós támogatási lehetőségek maximális kihasználása és biztosítása 

 területi versenyközpontok kialakítása (megoldott támogatás, ösztönzés és szakmai 
felügyelet) 

 oktatás világszínvonalúvá emelése (általános iskolai alapoktatás, szakiskolák visszaállítása, 
felsőfokú képzés) gyakorlativá tétele, megfelelő szakmai felügyelete 

 mintaértékű, határokon túlnyúló lovas turisztikai modell kialakítása 

 „Magyarország Európa Lovas Paradicsoma” 

 kapcsolódó területek dinamikus fejlődése (agrárgazdaság; állatorvoslás, állategészségügy; 
szerszámok, eszközök, takarmány előállítása és kereskedelme; tájékoztatás, közvélemény-
formálás, média) 

 etikai követelményrendszer kialakítása, bevezetése. 
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6.2.1.  Irányítás, intézmények, koordináció, a szakmai szervezetek szerepe 

 az ágazatközi (agrárgazdaság, sport, turisztika, gazdaság, foglalkoztatás, egészségügy, stb.) 
koordinációt is biztosító irányítás kialakítása 

 a lovaságazat megfelelő szintű képviselete a kormányzatban  

 a lóversenyzés és a lovassportok szervezeteinek koordinálása, új szervezeti-intézményi 
struktúra kialakítása hozzájárul az ágazat finanszírozásához 

 a Magyar Lósport Szövetség és a Magyar Lovassport Szövetség összefogása 
o a lósport és a lovassport érdekeinek koordinálására, képviseletére valamint új 

jogosítványok megszerzésére 
o a fogadásszervezés illetve az ingatlanhasznosítás (versenyszervezést) felett a szakmai 

irányítási jogokat gyakorlására  

 tulajdonosi jogok a Magyar Állam kezében vannak 

 ez a struktúra biztosítja, hogy a felfejlesztett lóversenyzés bevételei hozzájáruljanak a 
lovassportok finanszírozásához 

 fejlesztés – kombinált Ló- és Lovassport kiszolgálására, fejlesztésére alkalmas Új Nemzeti 
Lovas, Lóverseny és Öttusa Központ kialakítása – finanszírozási hátterének megteremtése 

Struktúra tervezet: 

 

 

7. ábra 
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6.2.2.   Nemzeti Lovas, Lóverseny és Öttusa Központ 

8. ábra 

A megépíteni javasolt Nemzeti Lovas, 
Lóverseny és Öttusa Központ 
különlegesen fontos szerepe: 

 a hazai illetve nemzetközi 
versenyek világszínvonalú 
helyszíne épülne meg 

 a létesítmény követendő és elérni 
kívánt szakmai szintet mutatna a 
hazai és európai lovas 
szakembereknek 

 a gyakorlati lovas képzés kiváló 
helyszíne alakulna ki 

 doppinglaborral való kombinálása ideális feltételt jelent nemzetközi versenyekhez 

 a nemzeti lovas kultúra újjászületésének ikonszerű megjelenése példaértékű lesz más 
ágazatok számára 

 a ló, lovassport és öttusa számára kombinált, jó hely és gazdasági kihasználtságú létesítmény 
biztosítása 

 segítségével egy megújulásra váró városrésznyi terület nyerné el méltó funkcióját, multi-
funkcionalitásával egyaránt szolgálná a sport, kultúra és színvonalas szabadidő eltöltés céljait 

 a magyar lakosság 1/5-nek elérhetővé tenné a ló és lovassportokat 

 hozzájárulna a lovassport társadalmi rangjának megerősítéséhez 
 
A megvalósításnak ideális helyszíne 
lenne például a Kincsempark 
területe, mely ma is – hatékonyatlan 
kihasználással ugyan – otthont ad a 
galopp és ügető versenyeknek.  
 
Megfelelően megalapozott 
beruházással a fenti célok 
elérhetőek, és hatékony 
üzemeltetéssel önfenntartóvá tehető 
a létesítmény! 

9. ábra 

 

 10. ábra
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6.2.3.  Lovas Klaszter 

 

11. ábra 
 
 
A lovas klaszter – tekintettel az érintett területekre pl. sport, agrárgazdaság, idegenforgalom/turizmus, 
kézműipar stb. – meglehetősen szerteágazó. A fenti ábra a klaszter felépítésének sematikus ábráját 
mutatja, míg a következő táblázatban a résztvevő szervezetek, vállalkozások, valamint az érintett 
emberek számát mutatjuk be. 
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Lovas klaszter 
szereplői: 

Résztvevő szervezetetek, vállalkozások: 

Résztvevő 
szervezetek, 

vállalkozások 
száma: 

Létszám: 

LOVASSPORTOK 
SZERVEZETEI, 
RÉSZTVEVŐI 

Magyar Lovassport Szövetség és szakági 
szövetségei 

8 2.885 fő 

Gyermek Pónilovasok Országos Szövetsége 1 290 fő 

Magyar Póni Klub Szövetség 1 544 fő 

Lovaspóló Szövetség 1 27 fő 

LÓVERSENYZÉS 
SZERVEZETEI, 
RÉSZTVEVŐI 

Magyar Lósport Szövetség (tervezett) 1 800 fő 

Magyar Lóverseny Fogadás Szervező Kft. 1  

Érdekvédelmi szervezetek 8  

Nemzeti Lóverseny Kft. 1  

Istállók, tulajdonosok  220 fő (950 ló) 

Idomárok, hajtók, lovasok, amatőrök  250 fő 

SZABADIDŐS 
LOVASOK 

Egyéni lovasok és lovasklubok  4.000 fő 
(becslés) 

LÓTENYÉSZTÉS 
SZERVEZETEI, 
RÉSZTVEVŐI 

MLOSZ  1  

Tenyésztőegyesületek  12  

Nemzeti Ménesek 4  

Magán tenyésztők és vállalkozások   3.000-4.000 

Fedeztető állomások  800 n.a. 

LÓINFORM központ (terv.)  1 n.a. 

LOVASTURIZMUS 
SZERVEZETEI, 
RÉSZTVEVŐI  

Magyar Lovas Turisztikai Szövetség 1  

Turisztikai vállalkozók,  
beszállítók 

300 3.000 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 
SZERVEZETEI, 
RÉSZTVEVŐI 

Magyar Huszár és Lovas Hagyományőrző 
Társaság 

1 n.a. 

Kassai Lovasíjász Iskola 1 260 fő (261 ló) 

Hagyományőrző egyesületek n.a.  

AZ ÁGAZAT 
BESZÁLLÍTÓI 

Mezőgazdasági termelők n.a.  

Állatorvosok, EÜ szolgáltatók 50 (specialista)  

Szerszámok, felszerelések gyártói, 
forgalmazói, kereskedői 

500  

Takarmánygyártók  10-12  

OKTATÁS, KÉPZÉS 
SZERVEZETEI 
RÉSZTVEVŐI 

Középfokú szakképzés n.a.  

Felsőfokú szakképzés n.a.  

BSc, MSc n.a.  

Felsőfokú szakirányú továbbképzés n.a.  

Lovas terápiával kapcsolatos képzések n.a.  

Lovasiskolák n.a.  

Összesen   10-12e 

 
  



  A LOVASÁGAZATI STRATÉGIA ALAPJAI 
  Készítette a LOVAS SZAKMAI MUNKACSOPORT 

 

19/20 

7. Utószó helyett 

 

„Az ember és a ló, ősi s meglehetősen ismeretlen okok miatt,  
olyan barátságban tud egymással lenni, mint semmi más állattal.  
Az embernek imponál a ló. 
Lehet, hogy a lónak is az ember.” 

Móricz Zsigmond 

 

 

A LÓ 

A LÓ és az ember egymásra talált. 

A LÓ tükröt tart elénk. 

A LÓ egy csodálatos élményvilágot varázsol vissza. 

A LÓ sportolásra, természetközeli kikapcsolódásra hív. 

A LÓ rendre, fegyelemre, munkára tanít. 

A LÓ munkahelyet teremt, szociális biztonságot, kenyeret ad. 

A LÓ felfrissít, testi, lelki egészséget őriz. 

A LÓ és a lovasterápia életkedvet, reményt, derűt hoz. 

A LÓ életminőséget javít. 

A LÓ tanítómester. 

A LÓ egyéniség. 

A LÓ tartást ad. 

A LÓ kultúránkat idézi, értéket véd. 

A LÓ évezredek óta a művészetek ihletője. 

A LÓ segíti a kapcsolatépítést. 

A LÓ közösséget épít. 

A LÓ az egymásra utaltságot, az összetartozást jelképezi. 

A LÓ hű társ. 

A LÓ gyógyír bajainkra. 
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