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Madarász Róbert őrnagy szerint a magyar lovasrendőrség reformkorát éli napjainkban

A magyarországi lovasrendőrség története az Osztrák-Magyar Monarchia koráig vezethető vissza:
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1886-ban, a szervezett rendőrség létrehozásával egy időben alapították a Készenléti Rendőrség (KR)
Lovas Alosztályának elődjét. A kötelékében szolgálók, illetve lovaik számára épült fővárosi hadi
istálló s az azt körülvevő épületegyüttes a mai napig a magyar lovasrendőrök otthonául szolgál. E
történelmi helyszínen beszélgettem Madarász Róbert őrnaggyal, az alosztály vezetőjével.
Megtudtam tőle, korábban rendőrök kiképzésével foglalkozott, ám 2007-ben kapott egy feladatot,
amely végül sorsfordítónak bizonyult: a különböző szervezeti egységek, köztük a lovas alosztály
hatékonyabb működtetésének lehetőségeit kellett felmérnie. „Alaposan megismerkedtem ekkoriban
a lovak körüli munkákkal, egy idő után pedig már napi szinten jártam lovagolni ide” – emlékezett
vissza az őrnagy, aki 2014-ben került a lovas alosztály kötelékébe, a Mosonyi utcai bázisra.
Hosszú és rögös út
A 133 esztendővel ezelőtt épített létesítményben egykoron 105 lovat tartottak, s bár ez a szám
napjainkban 37 egyedre csökkent, vendéglátóm mégis úgy fogalmazott, ma a hazai lovasrendőrség
egyfajta reformkorát éli. Ennek megértéséhez érdemes tudni: volt idő, amikor úgy tűnt, a kor
fejlődése a lovak teljes eltűnését okozhatja a fegyveres testületekből. A rendőrség lóállományát
például a második világháború harcaiban még alkalmazták, az 1956-os forradalomban és
szabadságharcban azonban már nem vett részt, ugyanis az azt megelőző esztendőben felszámolták.
Noha egy évvel később a lovas alosztály újraalakult, azt később évtizedekig tartó leépítési és
felszámolási hullám jellemezte, amely csak a kétezres években csillapodott. „
A hatékonyabb működés érdekében a lovas alosztály 2004-ben átkerült a Budapesti Rendőrfőkapitányságtól a KR irányítása alá;
ettől kezdve a lovasrendőrök az ország egész területén ellátták szolgálataikat, hagyományosan
magyar lófajták nyergében ülve” – magyarázta. E lovak tenyésztésére szolgált akkoriban a
rendőrség somogysárdi lovasbázisa, amely bezárását követően új irányba kellett tekinteni. 2012-ben
szakembereik az országban mintegy 40 lótenyésztő helyszínt – köztük a nagy állami méneseket –
keresték fel, s így jutottak el Mezőhegyes ménesbirtokára is, ahol végül megtalálták számításaikat.

A lovas alosztály az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon is bemutatkozott
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Külföldön is bizonyít
A lovas alosztály vezetője lapunknak elmondta, az általuk használt lófajtáknak meghatározott
marmagasságot kell elérniük, emellett több egyéb fizikai, illetve idegrendszeri kritériumnak is meg
kell felelniük. Ezt szem előtt tartva állították össze állományukat, amelyek 80 százalékát nóniuszok,
a kevesebb hányadát pedig mezőhegyesi sportlovak alkotják. „A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. vállalni tudta a rendőrség mennyiségi követelményeit.
A hároméves csikókból évente hat-nyolc, megfelelő tulajdonságokkal bíró ménre van szükségünk,
amelyekről a hathónapos alapkiképzés során kiderül, valóban alkalmasak-e rendőrlónak.
Éppen ezért volt lényeges, hogy a mezőhegyesi ménesbirtok cseregaranciát vállalt az általunk
kiválasztott lovakra” – folytatta az őrnagy, aki példásnak nevezte a felek közti együttműködést. A
ménesbirtok például partner abban, hogy rendőrség által a hortobágyi és az állampusztai állami
ménesekben előválogatott lovakat megvásárolja, hogy aztán a megfelelő körülmények között a
szükséges alapkiképzésben részesítse azokat. S ha már szemlézés: a magyar rendőrök egyre
gyakrabban válogatják elő a mezőhegyesi lovakat külföldi rendőrségek számára is.

A csapatszolgálatot ellátó lovasrendőrök biztosítják a futballmérkőzéseket is

A Készenléti Rendőrség nóniuszaival ugyanis komoly referenciákat szerzett a nemzetközi
rendőrlovas-berkekben, ennek eredményeképp érdeklődnek a fajta iránt Malajziából és Chiléből is, s
használják a nóniuszokat cseh kollégáik, illetve év végére a belga rendőrök is szolgálatba állítanak
közel 20 egyedet a mezőhegyesi fajtákból – nóniuszból, gidránból és mezőhegyesi sportlóból.
Vendéglátóm ennek kapcsán azt hangsúlyozta,
a nyugat-európai lovakra egyre inkább jellemző a túltenyésztettség, aminek következményeként
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ezek az állatok, noha bizonyos tulajdonságaikat tekintve kiemelkedők, az egyéb kritériumoknak nem
felelnek meg.
A nóniusz ugyanakkor mind a szervezeti szilárdságot, mind pedig az idegrendszeri stabilitást
figyelembe véve ideális fajtának bizonyult a rendőrök számára.
Változatos feladatok
A magyar lovasrendőrök által végzett feladok az utóbbi években sokat változtak. A csapatszolgálati
és tömegkezelési feladatok napjainkban kisebb súllyal bírnak, mint korábban, ez a lovas alosztály
vezetője szerint annak köszönhető, hogy fejlődött a nagy rendezvényeken – köztük a mérkőzéseken,
ünnepségeken és megemlékezéseken – részt vevők viselkedési kultúrája, illetve fejlődtek a
rendőrség tömegkezelési módszerei is. Így ezen alkalmakkor leginkább reprezentatív jelleggel
vesznek részt a lovasrendőrök, akiknek a Készenléti Rendőrségen kívül a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei és a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságnál is van állományuk, s a tervek szerint
jövőre Zala megye is csatlakozhat hozzájuk.
A lovasrendőrök főbb tevékenységeik közé sorolhatók az illegális migráció kezelésében végzett
határszolgálati feladataik az ország déli részén, ugyanakkor például a fővárosban, illetve a Balatoni
régióban is teljesítenek szolgálatot – jellemzően a nyári időszakban, a turisták által gyakran
látogatott helyszíneken.
Betakarítás idején a termőföldeket felügyelik, és fellépnek a téli hónapokban tevékenykedő
fatolvajok ellen is; lovaik nyergében messzire látnak, csendben közlekednek, illetve jobban is
hallanak, mintha autóban ülnének.
Madarász Róbert mindezeken felül kiemelte a lovasrendőrök tanyavilágban betöltött szerepét is: itt
amellett, hogy ügyelnek a közbiztonságra, igény esetén a helyi önkormányzatokkal együttműködve
házhoz viszik – jellemzően idős embereknek – a tüzelőnek valót a hideg hónapokban.

Lovasrendőrök a Nemzeti Vágtán, a Nemzeti Lovas Díszegység kötelékében
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Ugyanakkor fontos hangsúlyt fektetnek a fiatalokkal való kapcsolattartásra is. „Évente körülbelül 60
intézménnyel működünk együtt. Az esetek többségében tanórákon veszünk részt, ugyanakkor a
gyerekek is gyakran jelennek meg nálunk az istállólátogatások alkalmával” – magyarázta. Mint
mondta, az istálló kapuit rendszerint a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatkor is nyitva
tarják – nemritkán több ezer, az épületben helyett kapott Rendőrmúzeumból érkező érdeklődőt
fogadnak ilyenkor. Az őrnagy beszélt lapunknak az állami ünnepségeken és
protokollrendezvényeken állandó résztvevőnek számító Nemzeti Lovas Díszegységről, az Annabálon, a mezőhegyesi ötösfogattal közös hagyományos fellépésükről, illetve kitért arra is, hogy
számos nagy, hazai lovas eseményen jelen vannak évről-évre.
A tapasztalatok szerint a lovasrendőrré válásnak két útja van: egyesek lovasmúlttal érkeznek a civil
életből, mások pedig rendőrként kerülnek kapcsolatba az alosztállyal, és megtetszik nekik e hivatás.
„Bárhogy is történjen, aki lovasrendőr akar lenni, az a képzése során részletes betekintést kap a
lovak körüli munkákba, hogy tisztában legyen annak fontosságával. Az állományunk kétharmada
egyébként férfi, egyharmaduk nő, utóbbiak között többen családanyák” – hangsúlyozta az
alosztályvezető. Hozzátette, a lovasrendőrök mellett van saját állatorvosuk, patkolókovácsuk és
szíjgyártójuk is, a nap 24 órájában pedig állatgondozók felügyelik a lovakat.
Nemzetközi lovasrendőr-verseny
A Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. adott otthont május 17-én az V. Nemzetközi
Rendőr Lovasversenynek, amely szakmai konferenciákkal egybekötve nyújtott lehetőséget a hivatás
képviselőinek a találkozásra és tapasztalatcserére. A versenyen szerb, szlovén és szlovák rendőrök,
illetve a Készenléti Rendőrség, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Polgárőr Szövetség lovasai, valamint megfigyelőként
Ausztria, Belgium és Hollandia képviselői vettek vett részt. A lovasoknak speciális rendőri feladatokkal
ötvözött díjugrató és military versenyen kellett összemérniük tudásukat, nemritkán igen feszült
helyzetekben, embert és lovat próbáló körülmények között. Szimultán kategóriában első lett Makár
Henrietta törzsőrmester (KR), míg a rendőri akadályverseny kategóriában a szerb Mladen Zifkovic
végzett az élen (ő lett az abszolút győztes is), megelőzve a második helyezett Soltész Barnabást, a KR
törzsőrmesterét.
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