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LICENRENDSZEREK 2021 

 

2021. január 1.-től az alábbiak szerint változik a díjlovagló licencrendszer. Az eddig 

licenccel rendelkező lovasok besorolása: 

 

A lovasok első besorolása az alapján történik, hogy eddigi versenyeredményeik alapján mely 

legmagasabb kategóriában indultak, függetlenül attól, hogy azokban a versenyszámokban 

megszerezték-e már a következő licencre a minősülést. Amennyiben magasabb licencre 

szeretnének váltani a megszerzett eredményeik tükrében, természetesen lehetőségük van 

erre. 

 

A 2021. január 1.-től a licencváltáshoz mindig a tárgyévet és az azt megelőző két naptári éven 

belül a meghatározott licencváltáshoz szükséges versenyszámokban elért eredmények 

számítanak. A licencváltást – a feltételek teljesülése esetén – a versenyzőnek kell írásban 

kezdeményeznie a dijlovaglas@lovasszovetseg.hu címen. A licencváltás akkor történik, 

amikor a lovas teljesítette a licenc átlépésre vonatkozó kritériumot és igazoltan befizette az 

esetleges licencdíj különbözetet.  

 

Az új licencbesorolás: 

 

0.licenc 

Azok a lovasok tartoznak ide, akiknek még nincs licencük. Ezeknek a lovasoknak is a Magyar 

Lovas Szövetség rendszerében regisztrált lovasoknak kell lenniük. 

Ezek a lovasok E kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni.  

 

IV. licenc 

A sikeres rajtengedélyvizsga után a lovasok a IV. licencbesorolásba kerülnek.  

Ezen lovasok E és A kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni. 

Ahhoz, hogy magasabb kategóriába lépjenek 3 alkalommal kell A kategóriában legalább 6,2 

pontot teljesíteniük. Ekkor kerülnek az III. licenckategóriába. 

A Fiatal díjló versenyszámokban (FEI 4 éves, FDA3, FDA4) a lovas 3x65%-ot kell, hogy elérjen 

a licencváltáshoz. 

 

III. licenc 

Ezen lovasok A, L, LM, MB kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni.  

Ahhoz, hogy magasabb kategóriába lépjenek 3 alkalommal kell MB kategóriában legalább 6,2 

pont felett teljesíteniük. Ekkor kerülnek a II. licenckategóriába. 

A Fiatal díjló versenyszámban (FEI 6 éves) a lovas 3x65%-ot kell, hogy elérjen a 

licencváltáshoz. 

 

II. licenc 

Ezen lovasok A, L, LM, MB, MA és S1 kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni. 

Ahhoz, hogy magasabb kategóriába lépjenek 3 alkalommal kell S1 kategóriában legalább 62% 

felett teljesíteniük. Ekkor kerülnek a I. licenckategóriába.  

A Fiatal díjló versenyszámokban (FEI 7 éves) a lovas 3x62%-ot kell, hogy elérjen a 

licencváltáshoz. 
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I.licenc 

Ezen lovasok A, L, LM, MB, MA, S1 és S2 kategóriájú versenyszámokban jogosultak indulni. 

Ez a legmagasabb szint. 

 

Licencváltáshoz szükséges eredmények megszerzése lehet vegyesen a normál 

versenyszámokból és a Fiatal Díjló versenyszámokból. 

 

Licencbesorolás szerinti eredményhirdetések: 

 

Minden hazai CDN-A és CDN-B versenyen a rendező az adott versenyszámban köteles az 

adott versenyszámban indulók minimum 1/3-t eredményhirdetésre behívni. 

 

Minden versenyszámban az alacsonyabb licencbesorolásba eső lovasoknak külön kell 

eredményt hirdetni. A többi licencnek közös eredményhirdetése van. Amennyiben 

legalább 3 induló van egy további licencbesorolásból, azoknak a lovasoknak külön 

eredményhirdetés lehetséges a rendező döntése alapján.  

 

 

Keresztlicenc: 

 

A díjlovagló szakág a továbbiakban is lehetőséget biztosít a díjugrató és lovastusa szakágból 

érkező lovasoknak keresztlicenc kiváltására.  

 

A lovasok automatikusan a IV-es licencbesorolásba kerülnek. Amennyiben a lovas magasabb 

licenckategóriába szeretne kerülni, akkor egyéni elbírálás alapján kerül besorolásba.  

 

Amennyiben az adott szintről magasabb szintre szeretnének lépni, akkor ugyanúgy, mint a 

díjlovas versenyzőknek teljesíteniük kell a feljebb lépéséhez szükséges kritériumokat.  

 

 

Licencbefizetési összegek: 

 

I. licenc 17 500 Ft 

II. licenc 17 500 Ft 

III. licenc 10 500 Ft 

IV. licenc 10 500 Ft 

 

 

Budapest, 2021. január 27. 


