
Évértékelés és előretekintés a Dobrovitz családban 
 

Magyarországon -egyedülálló módon- a Dobrovitz család négy férfi tagja is 
fogathajtó, akik versenyeznek pónikkal és nagylovakkal, kettes - és négyesfogattal, 
Európa-Bajnokságon, VB-ken és egyéb világversenyeken indulnak. Az elmúlt évben 
sikerekben és kudarcokban egyaránt volt részük, ezekről, valamint terveikről 
kérdeztem a hajtókat. 
 
A családban a legnagyobb sikert 2013-ban ifj. Dobrovitz József érte el, aki a paui 
Pónifogathajtó Világbajnokságon egyéni összetett világbajnoki ezüstérmet szerzett. 
Ennek ellenére, váratlanul megvált sikeres pónifogatától, az okokról faggattam ifj. 
Dobrovitz Józsefet, „alias” Jocit.  
- Meglepve hallottam, hogy a Pauban megrendezett Pónifogathajtó 
Világbajnokságon ezüstérmes póni négyesfogatodtól megváltál, és nem 
kívánsz többet versenyezni velük. Miért hoztad meg ezt a döntést? 
- Bevallom őszintén, nincs kedvem már pónikat hajtani. Az igazi kihívás számomra a 
„nagy” négyesfogat, és inkább arra szeretnék koncentrálni. Korábban felvetődött, 
hogy a 2015-ös póni VB-n ismét induljak, de addig a karámban kellene állni a 
lovaknak. Ebben a sikeres póni négyesfogatban van még kb. hat év amíg a csúcson 
tudnak maradni, ezért inkább Jámbor Vilmossal megegyeztem, hogy a karám helyett 
hajtsa ő a pónikat, én pedig teljesen a nagylovakra koncentrálok. 
 
- A döntésedben közrejátszott-e az a tény, hogy a többszörös világbajnok 
holland Bram Chardon mindig ott lesz a világversenyeken legnagyobb 
ellenfeledként? 
 -  Ez egyáltalán nem befolyásolt a döntésemben. Úgy gondolom a paui póni VB-n 
azért kerültem hátrányba vele szemben, mert a fogatommal keveset versenyeztem. 
A 2015-ös póni VB-ről is azért mondtam le, mert a siker érdekében már idén 
indulnom kellene a legnagyobb versenyeken. Tavaly, 2013-ban mindössze két 
gyenge versenyen vettem részt, mivel a nagy lovakkal is készülnöm kellett az izsáki 
Négyesfogathajtó EB-re.  
 
- Az eredményeidet figyelembe véve mennyire vagy elégedett a tavalyi 
éveddel? 
- Teljesen elégedett vagyok, úgy gondolom sikerült megvalósítanom mindazokat a 
célokat, amelyeket kitűztem magam elé.  
 
- Melyek voltak ezek? 
- 2013-ban céljaim közt szerepelt az aacheni csapatba való bekerülés, az izsáki EB-n 
szintén csapatba kerülés, a pónifogathajtó VB-n pedig a dobogóra kerülés. Izsákon 
csapatban dobogóra állhattam, egyéniben a 10-be való bekerülést tartottam reális 
célnak, és éppen 10. lettem. Ezenkívül sikerült a TOP 10-be, és ezáltal a Téli 
Fedeles Világkupa versenysorozatba is  bekerülnöm. Igaz, a fedeles eredményeimen 
van még mit javítanom, de még csak 21 éves vagyok, bőven van időm nyerni.:)  
 
- Egy számodra sikeres év után mi az, amit az idei évre tervezel? 
- Idén ismét szeretnék bekerülni az aacheni csapatba, a Normandiai 
Négyesfogathajtó Világbajnokságon szeretnék csapattag lenni, és a TOP 10-be is jó 
lenne megint „bejutnom”. Ha mindez sikerülne, és a Világkupa-versenyeken sikerülne 
egy összeszokottabb fogattal indulnom, az már túl sok lenne a jóból.:) 
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A Dobrovitz család fiatalabb fogathajtó generációjának másik oszlopos tagja 
Osztertág Kristóf, aki 2013-ban póni kettesfogattal világbajnokságon indult, „nagy” 
négyesfogattal pedig Európa-Bajnokságon versenyzett. Ezek a kihívások nem 
mindennapi feladat elé állították a fiatal hajtót. 
- Kristóf, neked mennyire sikerült megvalósítanod a tavalyi céljaidat?  
- Elsősorban szerettem volna kijutni a Topolcianky Kettesfogathajtó 
Világbajnokságra, de ez sajnos nem sikerült. A második versenyen már láttuk, hogy 
kevés rá az esély, ezért Józseffel (Dobró) úgy döntöttünk, hogy inkább a 
Négyesfogathajtó Európa-Bajnokságon való indulásomat célozzuk meg. Igaz, ez sem 
volt egyszerű, mivel három verseny helyett –a legtöbb hajtóhoz hasonlóan- csak 
kettőn indultam. A szövetségi kapitány, Tóth Tamás végül úgy döntött, hogy a 
legutolsó versenyen, Szilvásváradon dőljön el ki indulhat az EB-n. Ott olyan jól 
teljesítettem, hogy Lázár Zoltán mögött összetettben a második helyen végeztem, így 
a Magyar Bajnokságban is második lettem, és sikerült az izsáki indulási jogot 
megszereznem. Izsákon igazán az volt a cél, hogy szépen végigmenjünk a fogattal, 
és ez sikerült is.  
 
- Négyesfogattal hosszútávon gondolkozol? 
- Nem. Mindössze ki akartam próbálni magam, valójában kettesfogatot hajtok. A 
család ló-létszámának köszönhetően van rá lehetőségünk, hogy kettessel és 
négyessel is próbálgassuk magunkat, elvégre sose tudni mit hoz a jövő.  
 
- A pónifogathajtó VB-n póni kettessel indultál. 
- Igen, lehetőségem adódott indulni egy külföldi fogattal, a teljesítményem sajnos 
eléggé hullámzó volt. A maratont megnyertem - ahol bátyám, Márk volt a 
segédhajtóm -, csapatban is dobogón álltunk, úgyhogy végül is jól sikerült számomra 
is a VB.  
 
- Hol kettest-, hol négyest hajtasz… melyik tetszik jobban? 
- Mindkettőt más okból kedvelem. Jobban szeretek kettesfogatot hajtani, remek 
rutinszerzési lehetőségnek tartom, de ha alkalmam adódik, hogy négyest hajtsak, 
biztos nem zárkózom el előle. 
 
- Neked mik az idei évi terveid? 
- Sajnos két lovam kiöregedett, úgyhogy idén fogatot építek a 2015-ös 
Fábiánsebestyéni Kettesfogathajtó Világbajnokságra. Az új fogatommal Vecsésen 
mindenképpen szeretnék indulni, és terveink között szerepel még Riesenbeck is. Sőt, 
idén Fábiánsebestyénben lehet, hogy négyesfogatot fogok hajtani… 
 
A Dobrovitz család fiatal hajtóinak harmadik oszlopos tagja Osztertág Márk, aki –a 
másik két ifjúhoz hasonlóan - szintén versenyzett 2013-ban kettes - és 
négyesfogattal is. 
- Márk, te hogyan látod a tavalyi éved? 
- 2013-ban fő célom az volt, hogy kijussak a Kettesfogathajtó Világbajnokságra. 
Fábiánsebestyén és Vecsés után láttunk rá esélyt, így tovább dolgoztam a lovakkal. 
Zombán sikerült a négyben maradnom, végül Szilvásváradon dőlt el minden, ahol a 
harmadik helyen végeztem. Ezzel az eredménnyel a Magyar Bajnokságban is 
harmadik lettem, és az akkori szövetségi kapitány, Kovács Zoltán is bizalmat 
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szavazott a VB-n való indulásra. Ezenkívül Riesenbeckben is rajthoz álltam, ahol 
egyéniben 7. lettem, csapatban pedig –öcsémmel együtt- harmadik.  
A Topolcianky Világbajnokságon egyéniben 7. lettem, nagyon örültem, hogy 
díjhajtásban – igaz, Joci lovával - sikerült 50 pont alatti (48,38) eredményt elérnem.  
Mindent egybevéve elégedett vagyok a VB 7. helyezésemmel, mert a célom az volt, 
hogy az első 10-be bekerüljek. Az izsáki Négyesfogathajtó Európa-Bajnokságra 4. 
helyen sikerült bejutnom, úgy érzem magamhoz képest jól teljesítettem az EB-n. 
 
- Az idei- és a jövő évi terveid gondolom hasonlóak Kristóféhoz. 
- Igen. Szintén szeretnék indulni a 2015-ös Fábiánsebestyéni VB-n, idén én is fogatot 
építek. Először kisebb versenyen próbálnám ki fiatal lovaimat, és ha jól mennek, 
akkor én is a vecsési versennyel szeretném kezdeni az évet. Célom természetesen 
most is az 50 pont alatti díjhajtás elérése. A németországi Riesenbeckben 
mindenképp szeretnék rajthoz állni, azon a CAIO versenyen szerintem össze fog 
gyűlni az a mezőny, akik a jövő évi VB-re készülnek, gondolok itt az élvonalba 
tartozó hollandokra, németekre, osztrákokra, svájciakra, és persze a magyarokra.  
Úgyhogy mindent egybevetve gőzerővel készülünk a 2015-ös világbajnokságra. 
 
A Dobrovitz családban legfőképp Dobrovitz József hozza meg a lovakkal 
kapcsolatos döntéseket, aki 20 éve aktív résztvevője a fogatsportnak. 
- Elmondható, hogy volt már sikeresebb éved is a tavalyinál… 
- Igen, sajnos ez így van, úgy látszik a 2013-as szám nekem nem kedvezett. 
(nevetett). Sajnos a lovaim nem úgy teljesítettek, ahogy szerettem volna. 
Fábiánsebestyénben és Vecsésen egészen jól ment a fogatom, Aachenben a fiatal 
lovammal viszont úgy megszenvedtem a maratonon és az akadályhajtáson is, mint 
még soha. Félretettem ezt a lovam, a nebaniczei versenyre sikerült egy egészen jó 
csapatot összeállítanom. A díjhajtásom szenzációs volt, a maraton és az 
akadályhajtás azonban az új díjhajtó lovamnak kevésbé ment, ezért ismét 
változtatnom kellett az összeállításon. A bredai versenyre megint egészen jól 
összejött a fogatom, díjhajtásra 44 pontot kaptam, az akadályhajtást megnyertem, 
tehát hol így - hol úgy sikerült egy-egy versenyem.  
Amit biztosan tudunk, hogy Hollandiába és Németországba legalább két héttel a 
verseny előtt ki kell utaznunk a lovak akklimatizálódása miatt. A párás, nehéz 
levegőben az utolsó maraton akadályokat sokkal nehezebben bírják kint, mint itthon. 
Magyarországon még a 10. akadályban is „kikaparnák” a földet, Hollandiában az 
utolsó akadályokat alig bírták a hátsó lovaim.  
 
- A fiad, Joci említette, hogy nagy tervei vannak négyesfogattal. Egy családon 
belül két világszinvonalú négyesfogatot össze lehet állítani? 
- Ha szükséges hármat is. Jelenleg két holland és egy lipicai négyesfogatunk van, 
amelyekkel tudjuk a világszinten elvárható teljesítményt nyújtani. Ha külön nézzük a 
fogatokat, Jocinak négy ló biztos a fogatában, a jobb díjhajtó pontok reményében 
keresünk még egy, a versenykörülményekre kevésbé érzékeny lovat a számára.  
Joci maraton- és akadályhajtó lova biztos, díjhajtáshoz pedig a már meglévő két lóból 
fogjuk kiválasztani neki a legmegfelelőbbet. 
Valójában a tavalyi év is erről szólt.   
Az én korábbi sikeres EB ezüstérmes négyesfogatom – rajtam kívül álló okok miatt - 
szétesett, ezért az elmúlt két év nálam a fogatépítésről szólt. A célom az volt, hogy 
az idei évi szeptemberi Normandiai Világbajnokságra összeálljon a fogatom. A 
díjhajtó bíróknak az egységes színű fogatok tetszenek, ami az izsáki EB-n sajnos 
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nekem nem jött össze. Nem tudtam négy pej lovat hajtani, mert egy versenyen az 
egyik lovam kvalifikációját elrontották. 2014-től az új szabályrendszer szerint csak a 
hajtót kell kvalifikálni, így többet ilyen baki nem fog előfordulni.  
 
- Elnézést, kicsit provokatív a következő kérdésem: szerinted már tudni lehet, 
kik indulnak a Négyesfogathajtó Világbajnokságon Normandiában? 
- Úgy gondolom soha egyetlen ellenfelet sem szabad lebecsülni. Keményen 
készülünk, mert úgy gondoljuk vagyunk legalább öten-hatan, akik számításba 
jöhetnek, de lehet, hogy „előjön” valaki, akire nem számítottunk.  
 
- Elárulod kikre gondolsz? 
- Szerintem a tavalyi eredmények alapján mindenképpen számolnunk kell Lázár 
Zolival, Móró Lajossal és Váczi Istvánnal. Egyelőre nehéz a helyzet, mert csak három 
fogat indulhat nemzetenként a világbajnokságon. Úgy tudom, éppen ezért a német, a 
holland, a svéd és a magyar szövetség írt egy levelet az FEI-nek, hogy három helyett 
négy fogat indulhasson a VB-n. Ha az ottani eredményekre vagy kíváncsi, úgy 
gondolom, nekünk, magyaroknak csapatban mindenképpen el kellene hoznunk egy 
érmet, egyéniben bármelyik érem szép eredmény lenne, de mindig azt vallom, hogy 
az „aranyért kell menni!” Semmi nem kudarc, minden hibából tanulni kell, és 
igyekezni kell kijavítani. Természetesen egyéniben egy érem közeli eredmény is igen 
nagy kihívás. 
 
- Pletykákkal nem szoktam foglalkozni, de magán emberként gyakran 
hallottam, hogy sokszor cserélsz lovat. Szinte nincs is időd kipróbálni őket. Mi 
erről a véleményed? 
- Erre azt szoktam mondani, hogy ez a buta emberek buta felfogása. Ha lovat 
cserélek annak mindig megvan az oka, és csak azért cserélek, mert azt érzem, hogy 
azzal az összeállítású fogattal nem tudok előrébb jutni. Sokan azért nem fejlődnek, 
mert nem cserélnek lovat, amikor szükség lenne rá. Pl. két ló lehet jó külön-külön, de 
együtt mégsem tudnak dolgozni, nem érzik jól egymást.  
Szerintem, ha valamelyik ló nem megy jól, akkor azt - igaz nehéz szívvel, de le kell 
cserélni. Aki nem változtat egy-két év „birkózás” után, az ne csodálkozzon, ha nem 
tud előrébb jutni. 
 
- Ahogy elnézem a lovaitokat, főleg a holland lovakra „esküsztök”. A lipicai 
mellett miért a holland lovakat kedvelitek, és nem pedig a sokak által favorizált 
németet? 
-  A holland lovak mozgása és külleme ragadott meg bennünket, szerintem a mai 
díjhajtás követelményeinek a holland ló felel meg a legjobban. Sajnos egyre 
nehezebb olyan mozgású lipicai lovat találni, amellyel a díjhajtásban eredményesen 
lehet szerepelni. Van ilyen lipicai lovunk, de nehéz találni. 
 
- Erről jut eszembe- az izsáki Európa-bajnokságon a díjhajtáson három pej és 
egy szürke lóval indultál… 
- A korábban említett kvalifikációs problémák miatt alakult így. Ráadásul maratonon 
az utolsó akadályban elesett a ló, ettől én is picit szétestem, úgyhogy esélyünk sem 
maradt a dobogóra. Akadályhajtáson egy labdát ütöttem. Mindent összevetve a 
lovaimmal meg voltam elégedve, jól teljesítettek, de még nem az a fogat volt, amivel 
elképzeléseim szerint a világbajnokságon dobogós tudnék lenni. Négy pej lovat 
szeretnék díjhajtásban. 
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- Sok ló közül nehezebb választani, mint kevesebből… 
- Ez valóban így van. Éppen ezért télen kicsit „kiszelektáltuk” az állományt, a 
megmaradt lovakat pedig úgy válogattuk össze, hogy a fedeles versenyeken is 
jobban teljesítsünk. A legjobb fedeles lovam, Spidy sajnos nyáron elpusztult. Ő volt a 
fogatom szíve, a másik hátsó lovam pedig kiöregedett, lassú volt ehhez a felgyorsult 
tempóhoz. A budapesti Világkupa-versenyre sikerült egy első és egy hátsó lovat 
találnom, ez szerintem az eredményemen is meglátszott –a Bemelegítőt 
megnyertem, a pontszerzőn pedig harmadik lettem. A tavalyi évvel ellentétben már 
most megkezdjük a fedeles fogatokat újjáépíteni, mivel próbálunk Jocival megint 
bekerülni a TOP 10-be. Bízunk benne, hogy –ha bejutunk a Világkupára-, ősszel már 
rutinosabb lovakkal egyre jobb eredményt tudunk majd elérni.  
Ja, egyébként a tavalyi Budapesti Világkupán úgy indulhatott Márk és Kristóf 
szabadkártyával, hogy elvállaltuk a show műsorban való szereplést. 2014-ben 
valószínű hatosfogattal fogunk bemutatózni a 2013-as négyesfogathoz képest.  
 
- Rengeteg lóval foglalkozol, edzősködsz, nyilván a lókiképzéssel kapcsolatban 
rengeteg tapasztalatod van, de azért megkérdezem: néha szükséged van neked 
is edzőre? 
- A családnak egyszerű dolga van, mert én vagyok az edzőjük. Hölle Martinnak és 
még jó néhány magyar fogathajtónak szintén én vagyok az edzője. Ezen kívül 
minden hónapban járok Ausztriába és Romániába edzést tartani, ahol még nagyon 
sok hajtónak segítek a felkészülésben. Nekem nincs edzőm, úgy gondolom, a 
fogathajtásban aktívan eltöltött 20 évvel tudok magamon segíteni. Ettől függetlenül 
előfordult, hogy kellett külső segítség, ilyenkor a német Michael Freundhoz és a 
holland Ijsbrand Chardonhoz fordultam, akik nagyon jó barátaim, számomra ők a 
legnagyobb tudású szakemberek a világon. 
 
- Elhangzott rengeteg információ az elmúlt évetekről, a jelenről, de mi a terve a 
családnak a jövőre nézve? 
- A fiammal négyesfogattal idén Fábiánsebestyénben, Vecsésen, Lähdenben 
indulunk, bízunk benne, hogy Aachenben is, majd Riesenbeckben és utána –
remélhetőleg- Normandiában a Világbajnokságon. Elképzelhető még, hogy egy 
általam kiképzés alatt álló fríz négyesfogattal – amelyeket nagyon jó lovaknak tartok-, 
indulok néhány versenyen. (fogattulajdonos Jónás Imre) 
Ahogyan korábban nyilatkozták a fiúk, a 2015-ös Fábiánsebestyéni Kettesfogathajtó 
Világbajnokságra szeretnénk, ha mindhárman megszereznék az indulási jogot. 
Bízunk benne, hogy sikerül olyan eredményeket elérniük, ami elegendő lesz a 9-be 
kerüléshez. 2015-ben természetesen a kijelölt válogató versenyeken indulni fognak, 
és ebben az évben az Országos Bajnokságon is rajthoz állnak, hiszen –úgy tudom-, 
aki szeretne jövőre indulni a VB-n, azokat az újonnan kinevezett szövetségi kapitány, 
Tóth Tamás kötelezi az indulásra. Itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon örülünk 
annak, hogy Tóth Tamás személyében egy kiváló szövetségi kapitányt talált a 
szakbizottság, aki remekül menedzseli a fogatsportot.  
Fábiánsebestyénre visszatérve pedig úgy gondolom a fiataloknak kiváló lehetőség ez 
a hazai rendezésű vb, Joci utána nem fog kettesfogatot hajtani. Neki a dobogó 
közelébe kerülés egy reális cél lehet, ha bejut az indulók közé. 
 
- Az jutott hirtelen eszembe, hogy ennyi külföldi versenyen, ennyi fogattal 
indulni igencsak óriási költséget jelent a családnak.  
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- Természetesen támogatók nélkül nem lehetnénk ilyen sikeresek. A legfontosabb 
támogatónk mindnyájunknak a családban a „Papa”, azaz édesapám id. Dobrovitz 
József, aki erre tette fel az életét, hogy az unokáit és engem támogat ebben a 
sportban. Rajta kívül a Dobrovitz- és az Osztertág család, továbbra is nagyon jó 
támogatónk a City-line Hungary Kft., a Gastland, a „LEDO”, a Cavalor, a 
Szentgál Takarékszövetkezet, Béres Feri és családja, Plaszkó János és 
családja, és még jónéhány barátunk, akik nélkül nem működne ez az óriás 
„gépezet”, gondolok itt pl. a versenyrendezésre. Természetesen kisebb 
támogatóinknak is szeretnénk megköszönni a segítséget, a legnagyobb segítségünk 
a feleségem Móni, aki szakmailag is hozzáértő, és az adminisztrációs ügyeinket is 
segít intézni. Móni segítségével elindítottunk egy lovas iskolát, ami a fogathajtó 
iskolánkhoz hasonlóan nagyon jól működik. Kiváló oktatóink vannak, és akkora az 
érdeklődés, hogy az oktatói létszámot bővítenünk kellett, jelenleg három oktató 
tanítja lovagolni az érdeklődőket. 
A fogathajtó iskolánk is remekül működik, a régi edzői körömön kívül a fiúkhoz is 
járnak edzeni, és mindenki maximálisan meg van elégedve. Örülök neki, hogy ezt 
sikerült elindítanunk, és így a lovassport irányába tudunk fejlődni. Célunk, hogy 
minél több emberrel megszerettessük a lovassportot.  
 
Mi pedig a versenyzéshez, és a célok eléréséhez kitartást és sok sikert kívánunk! 
 
                                                                                                    
                                                                                                        Medvegy Erzsébet 
 
2014. március 10. 
Minden jog fenntartva. 
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