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1. Cikkely  ALAPELVEK 

1. Jelen szabályzat a Magyar Díjlovagló Szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével készült. 

2. A Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága (a továbbiakban: Szakbizottság) által 

jóváhagyott bírói listán szereplő bírók díjlovagló versenyen hivatalos személynek minősülnek. 

3. Hivatalos díjlovagló versenyen történő bírói tevékenység végzésére kizárólag a díjlovagló bírói listán 

szereplő, aktív státuszú (szankció alatt nem álló és licenccel rendelkező) bírók kérhetők fel. 

4. A bírói listára kizárólag a minősítéssel rendelkező bírók kerülhetnek fel.  

5. Jelen szabályzat rendelkezései minden, a bírói listán szereplő bíró számára kötelező érvényűek. 

6. Az ütemet minden jármódban fenn kell tartani - ez a díjlovaglás alapkövetelménye.  

 

2. Cikkely DÍJLOVAGLÓ BÍRÓI KATEGÓRIÁK 

1. Bírói licencek: a Magyar Lovassport Szövetségben a bírók nyilvántartása és fizetési kötelezettsége 

ezen besorolás alapján történik: 

1.1. IV. kategóriájú licenc („A/L gyakorló”) 

1.2. III. kategóriájú licenc („A/L”) 

1.3. II. kategóriájú licenc („L/M”, „M”, „S1”) 

1.4. I. kategóriájú licenc („S2”) 

 

2. Minősítési szintek és ezekhez tartozó jogosultságok: A versenyeken az alább felsorolt minősítési 

szintek alapján jogosultak a bírók különböző nehézségi szintű versenyszámokat bírálni: 

2.1. „A/L” gyakorló 

2.2. „A/L” 

2.3. „LM/M”  

2.4. „S1” 

2.5. „S2” 

2.6. „Nemzetközi” 

2.7. “REV” bíró 

 

2.1. „A/L gyakorló” szintű bírói minősítés: a minősítést megszerző bíró licenc kiváltása nélkül a bírói 

listára kerül és bírálhat bármely hazai CDN-B kategóriás versenyen „E”, „A” és „L” kategóriájú 

versenyszámokban összevont bírálattal, legalább „M” minősítési szinttel rendelkező bíró mellett. 

 

2.2. „A/L” szintű bírói minősítés: a minősítést megszerző bíró jogosult a III. kategóriájú licenc 

kiváltására és bírálhat: 

 bármely hazai versenyen (CDN): 

 „E”, „A” és „L” kategóriájú versenyszámokban, 

 a vezetőbíró engedélyével külön bírálat (C bírói pozíció és a másik bírói pozíció 

lehetőség szerint a hosszúfalon) esetén „LM” és „M”  kategóriájú versenyszámokban 

2 magasabb minősítési szintű bíró mellett, összevont bíráskodásban 1 magasabb 

minősítési szintű bíró mellett, amennyiben az adott verseny versenykiírásában a bírói 

karban csak két magasabb minősítési szintű bíró van, 

 a két bíróval lebonyolítandó CDN-B kategóriás versenyeken 1 magasabb minősítési 

szintű bíró mellett „LM” és „M” kategóriában, külön és összevont bírálat esetén is. 

 Nemzeti Bajnokságokon csak olyan bíró bírálhat, aki rendelkezik az adott bírálandó szint 

szerinti minősítéssel. 
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2.3. „M” szintű bírói minősítés: a minősítést megszerző bíró jogosult a II. kategóriájú licenc kiváltására 

és bírálhat: 

 bármely hazai versenyen (CDN): 

 „E”, „A”, „L”, „LM” és „M” kategóriájú versenyszámokban, valamint „A”, „L” és „M” szintű 

Fiatal Díjló versenyszámokban,  

 a vezetőbíró engedélyével 2 magasabb minősítési szintű bíró mellett „S1” kategóriájú 

versenyszámokban, amennyiben az adott verseny versenykiírásában a bírói karban 

csak két magasabb minősítési szintű bíró van. 

 a két bíróval lebonyolítandó CDN-B kategóriás versenyeken 1 magasabb minősítési 

szintű bíró mellett “S1” kategóriában is. 

 Nemzeti Bajnokságokon csak olyan bíró bírálhat, aki rendelkezik az adott bírálandó szint 

szerinti minősítéssel. 

 

2.4. „S1” szintű bírói minősítés: a minősítést megszerző bíró jogosult a II. kategória licenc kiváltására 

és bírálhat: 

 bármely hazai versenyen (CDN): 

 „E”, „A”, „L”, „LM”, „M” és „S1” kategóriájú versenyszámokban, valamint „A”, „L”, „M” 

és “S” szintű Fiatal Díjló versenyszámokban, 

 a vezetőbíró engedélyével 2 magasabb minősítési szintű bíró mellett „S2” kategóriájú 

versenyszámokban, amennyiben az adott verseny versenykiírásában a bírói karban 

csak két magasabb minősítési szintű bíró van. 

 a két bíróval lebonyolítandó CDN-B kategóriás versenyeken 1 magasabb minősítési 

szintű bíró mellett “S2” kategóriában is. 

 Nemzeti Bajnokságokon csak olyan bíró bírálhat, aki rendelkezik az adott bírálandó szint 

szerinti minősítéssel. 

 

2.5. „S2” szintű bírói minősítés: a minősítést megszerző bíró jogosult az I. kategória licenc 

kiváltására és bírálhat: 

  bármely hazai versenyen (CDN): 

 „E”, „A”, „L”, „LM”, „M” „S1” és „S2” kategóriájú versenyszámokban, valamint „A”, „L”, 

„M” és “S” szintű Fiatal Díjló versenyszámokban. 

 

2.6. Nemzetközi bírói minősítés: Lásd FEI szabályozás. 

 

2.7. REV bíró (Rajtengedély vizsgáztató bíró):  

 Rajtengedély vizsgáztatásra felkérhető minden, a bírói listán aktív státusszal szereplő, 

minimum „M” szintű vagy annál magasabb minősítéssel rendelkező bíró. 

 A rajtengedély vizsga gyakorlati lebonyolításáért külön díjazás a bíró részére csak abban 

az esetben kerül kifizetésre, amennyiben a vizsga nem hivatalos verseny keretei között 

kerül lebonyolításra (2. számú Melléklet). 

 A rajtengedély vizsga lebonyolításának részletes feltételeit a Magyar Lovasszövetség 

Szabályzata tartalmazza.
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3. Cikkely A BÍRÓKÉPZÉS  

 

1. Fogalom meghatározás 

 

1.1. Gyakorlati képzés: a bírói vizsga egyik feltétele,  asszisztálás, technikai gyakorlat és 

árnyékbíráskodás tevékenységekből áll. 

1.2. Asszisztálás: a gyakorlati képzés részeként a jelölt a bírálatot nem zavarva, de aktívan (kérdésekre 

válaszolva) követi a teljes versenyszámot az asszisztálást biztosító bíró mellett (nem írnokként), 

azért, hogy bíráskodási gyakorlatot szerezzen. 

1.3. Árnyékbíráskodás: a gyakorlati képzés részeként a jelölt önállóan, külön helyről, írnok  

segítségével versenyszámot bírál úgy, hogy eredménye nem számít bele a végeredménybe. 

Pontozólapjait az adott versenyszámban az oktató értékeli. 

1.4. Technikai gyakorlat: a gyakorlati képzés részeként a jelöltek az oktató mellett ülve lehetőséget 

kapnak a kérdésfeltevésre, az adott versenyszámban látottak megbeszélésre, együttes 

értékelésére, valamint elméleti képzésben részesülnek az adott szint kulcsfontosságú elemeiből 

(lásd: vizsgakövetelmények). 

1.5. Oktató: olyan „Nemzetközi” vagy „S2” minősítéssel rendelkező hazai bíró, akit a Szakbizottság 

évenként kér fel a Bírói Testület véleményének kikérésével a bíróképzésben való részvételre. A bírói 

listán ez külön megjelölésre kerül. Az oktató szervezési munkát a bíróképzés tekintetében nem 

végez, kizárólag a gyakorlati képzés lebonyolításáért felelős. 

1.6. Asszisztáló bíró: a Szakbizottság által asszisztálási tevékenységre kijelölt versenyeken az 

asszisztálást lebonyolító bíró 

1.7. Képzésszervező: A Szakbizottság által a bíróképzés szervezésére határozatlan időre felkért 

személy, aki felelős a képzési terv elkészítéséért, a képzések és vizsgák megszervezéséért és 

lebonyolításáért, az oktatókkal és FEI bírókkal való kapcsolattartásért, a képzési díjak és oktatási 

díjak rendezéséért. 

 

2. Alapkövetelmények a bírói listára kerüléshez 

 magyar állampolgárság, vagy legalább 5 év magyarországi bejelentett állandó lakcím  

 magyar nyelvtudás, 

 erkölcsi feddhetetlenség, 

 betöltött 25. életév, 

 érettségi bizonyítvány, 

 lovasként legalább 2 alkalommal CDN versenyen elért (akár versenyen kívül) legalább „L” 

szintű minimum 60%-os teljesítmény, 

 sikeres elméleti és gyakorlati vizsga teljesítése „A/L gyakorló” minősítési szinten. 

 

3. A bíróképzés és vizsga megszervezése 

 

3.1. A bíróképzésben részt vevő személyekre vonatkozó szabályok 

 Az oktatókat a Szakbizottság kéri fel 1 év időtartamra az “S2” és “nemzetközi” minősítéssel 

rendelkező magyar bírók közül. 

 Az oktatók elsődlegesen a kezdő bírók képzését és vizsgáztatását végzik hazai 

versenyeken a képzésszervező irányításával. 

 Az „M” minősítésű és annál magasabb szintű képzéseket és vizsgát a Szakbizottság 

elsődlegesen külföldi FEI bírók bevonásával, nemzetközi versenyeken szervezi meg. 
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 A Szakbizottság minden év elején, a versenynaptár elkészültét követően a bíróképzés 

tekintetében képzési tervet készít  

 A képzési tervben kijelölésre kerül évi min.2 verseny, amelyen a kezdő bírók számára 

bíróképzés kerül lebonyolításra. Az oktatók a kijelölt képzésekre felkérést kapnak, mind az 

elméleti, mind a gyakorlati képzés lebonyolítására. 

 Asszisztálásra a kijelölt bíró egyszerre csak egy jelöltet fogadhat. Asszisztálás minden, a 

Szakbizottság által kijelölt versenyen teljesíthető az ott bíróként felkért S1 vagy annál 

magasabb szintű bíró illetve külföldi FEI bíró mellett. „A/L” bírói vizsgára készülő jelölt az 

asszisztálást „M” minősítési szinttel rendelkező bíró mellett is teljesítheti a fenti feltételek 

mellett. 

 A Szakbizottság év elején (illetve év közben is) kijelöli azokat a versenyeket, amelyeken 

asszisztálási tevékenység folytatható. Ezen versenyekre a bírók felkérése egyidejűleg az 

asszisztálási tevékenység végzésére is történik, ezért a felkérést elfogadó bíró igény 

szerint az asszisztálást köteles megtartani. Az asszisztálást a 4.sz.Mellékletben található 

nyomtatványon kell vezetni és leigazolni. 

 A bírói vizsgára felkészítő tanfolyam oktatóinak és a vizsgabizottság tagjainak díjazását a 

3. számú Melléklet tartalmazza.  

 

3.2. Kezdő bírók képzése „A/L” minősítési szintre 

  A Szakbizottság a képzési tervben évente legalább két időpontot kijelöl a kezdő bírók 

képzésére, továbbá évente egy időpontot a vizsgára.  

 A gyakorlati képzés része az asszisztálás, a technikai gyakorlat és az árnyékbíráskodás. 

A képzésszervező feladata az adott képzésen felmerülő igények alapján megszervezni az 

oktatók munkáját, megtenni a szükséges előkészületeket. 

 A képzés lebonyolítására CDN-A kategóriás versenyen kerülhet sor és legalább két napos. 

A gyakorlati képzés technikai gyakorlat és árnyékbíráskodás részét a bírói listán oktatóként 

megjelölt bírók végezhetik, esetenkénti felkérés alapján. 

 A képzésre minimális jelentkezői létszám nincs. 

 

3.3. Minősítési szint váltásához szükséges képzés („M” szinttől) 

 Minősítési szint váltása legalább egy év, a megszerzett minősítési szinten eltöltött aktív 

bíráskodást követően lehetséges 

 A Szakbizottság a szintváltáshoz szükséges képzést elsődlegesen nemzetközi díjlovagló 

versenyen jelöli ki FEI bíró bevonásával. Ennek akadályoztatása esetén a képzés hazai 

CDNA kategóriás versenyen is lebonyolítható, oktatóként kijelölt legalább “S2” vagy 

“nemzetközi” szintű magyar bíró bevonásával. 

 A Szakbizottság az év elején bekért (legkésőbb január 30.) igények alapján jelöli ki a 

képzési tervben a képzési- és vizsgaidőpontokat.  

 Szintváltásra irányuló igény legkésőbb január 30-ig történő beérkezésének hiányában a 

Szakbizottság nem köteles képzést szervezni. Az ezt követően beérkező szintváltásra 

irányuló igények elsődlegesen a következő év képzési tervében kerülnek figyelembe 

vételre. 

 

4. A bírói minősítések megszerzésének feltételei 

 

4.1.  „A/L gyakorló” minősítési szint megszerzésének feltételei: 
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4.1.1. Gyakorlati képzés:  

 legalább 4 képzési napon történő részvétel, amelyből: 

 technikai gyakorlat 2 db „E”, 2 db „A” és 2 db „L” szintű versenyszám (összesen 

legalább 50 lovas) 

 árnyékbíráskodás: 2 db „E”, 2 db „A” és 2 db „L” szintű versenyszám 

 asszisztálás: min. 30 db lovas („E”, „A” és „L” szinten összesen) 

   

4.1.2. Elméleti vizsga: 

 Témakörei: 

 szerszámozás, kiskantár 

 patanyomfigurák 

 az „E”, „A” és „L” szintű programok kritériumai 

 az értékelés szempontjai, pontozás 

 zenés kűr bírálatának szabályai, sajátosságai 

 szabályismeret 

 jármódok, iramok, kiképzési skála 

 

4.1.3. Gyakorlati vizsga: 

 1 db „A” és 1 db „L” szintű versenyszám (mindegyik legalább 8 induló) önálló bírálata a 

versenynégyszög széléről (lehetőség szerint a rövidfalról) 

 Írnokról a vizsgázónak kell gondoskodnia. 

 A vizsgázó eredményét a vizsgabizottság “megfelelt” illetve “nem felelt meg” kategóriába 

sorolja.  

 Értékelésre kerül a sorrend, a pontszám nagysága, az adott pontszám összhangja a 

megjegyzéssel és az összefoglalómegjegyzés átfogó jellege, valamint a bírálati sáv (az  

első és utolsó helyezett közötti % különbség nagysága) 

 

4.2. „A/L” minősítési szint megszerzésének feltételei: 

 „A/L gyakorló” minősítési szintű bíróként legalább 5 db egynapos CDN/B kategóriás 

versenyen igazolt bírói tevékenység (összesen legalább 80 start bírálata). 

 Éves továbbképzésen történő részvétel igazolása. 

 Árnyékbírálat teljesítése a minősítési szint váltását megelőzően: 2 db „A”, 2 db „L” és 2 db 

„E” versenyszám árnyékbírálata kijelölt bíróképzésen.  

 Az „A/L” minősítési szintre történő váltás kérelmezése a Szakbizottságnál a fenti feltételek 

teljesülésének írásbeli igazolásával egyidejűleg. 

 

4.3. „M” minősítési szint megszerzésének feltételei: 

 

4.3.1.  Bírálati gyakorlat:  

 „A/L” minősítési szintű aktív bírói státusz. 

 „A/L” minősítési szintű bíróként legalább 20 db, minimum 5 indulós „E”, „A” és „L” 

versenyszám bírálata hivatalos versenyen. 

 

4.3.2. Gyakorlati képzés: 

 technikai gyakorlat: 3 db „M” szintű versenyszám, melyből legalább 1 db „LSZ” és 1 db „M” 

kűr versenyszám  
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 árnyékbíráskodás: 3 db „M” szintű versenyszám, melyből 1 kűr 

 asszisztálás: min.20 db lovas, melyből 5 lovas kűrt lovagol (csak külön bírált versenyszám 

vehető figyelembe). Mentesül az asszisztálás teljesítése alól az a jelölt, aki S1 vagy annál 

magasabb kategóriában 5 db 62% feletti versenyeredménnyel rendelkezik. 

 

4.3.3. Elméleti vizsga 

     Témakörei: 

 szerszámozás, nagykantár 

 az „M” programok kritériumai (oldaljárások, hosszhajlítások, ugrásváltás) 

 az értékelés szempontjai, pontozás 

 zenés kűr bírálatának szabályai, sajátosságai 

 szabályismeret 

 jármódok, iramok, kiképzési skála 

 

4.3.4. Gyakorlati vizsga: 

 1 db legalább 8 indulós FEI junior versenyszám önálló bírálata a versenynégyszög széléről. 

 Írnokról a vizsgázónak kell gondoskodnia. 

 A vizsgázó eredményét a vizsgabizottság “megfelelt” illetve “nem felelt meg” kategóriába 

sorolja.  

 Értékelésre kerül a sorrend, a pontszám nagysága, az adott pontszám összhangja a 

megjegyzéssel és az összefoglaló megjegyzés átfogó jellege, valamint a bírálati sáv (az 

1.és utolsó helyezett közötti % különbség nagysága) 

 

4.4. „S1” minősítési szint megszerzésének feltételei: 

 

4.4.1. Bírálati gyakorlat:  

 „M” minősítési szintű aktív bírói státusz. 

 „M” minősítési szintű bíróként legalább 20 db, minimum 5 indulós „M” versenyszám nem 

összevont bírálata hivatalos versenyen. 

 

4.4.2. Gyakorlati képzés: 

 technikai gyakorlat: 3 db S1” szintű versenyszám, melyből legalább  1 db „S1” kűr 

versenyszám  

 árnyékbíráskodás: 3 db „S1” szintű versenyszám, melyből 1 db kűr 

 asszisztálás: min.20 db lovas, melyből 5 lovas kűrt lovagol. Mentesül az asszisztálás 

teljesítése alól az a jelölt, aki S2 kategóriában 5 db 62% feletti versenyeredménnyel 

rendelkezik. 

 

4.4.3. Elméleti vizsga 

     Témakörei: 

 jármódok, iramok 

 kiképzési skála 

 sorozat ugrásváltások, piruettek, cikk-cakk oldaljárás 

 az „S1” programok kritériumai, beleértve az „S1” kűrt 

 az értékelés szempontjai, pontozás 

 FEI szabályismeret 
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4.4.4. Gyakorlati vizsga: 

 1 db legalább 8 indulós Intermediaire I versenyszám önálló bírálata a versenynégyszög 

széléről. 

 Írnokról a vizsgázónak kell gondoskodnia. 

 A vizsgázó eredményét a vizsgabizottság “megfelelt” illetve “nem felelt meg” kategóriába 

sorolja.  

 Értékelésre kerül a sorrend, a pontszám nagysága, az adott pontszám összhangja a 

megjegyzéssel és az összefoglaló megjegyzés átfogó jellege, valamint a bírálati sáv (az 

első és utolsó helyezett közötti % különbség nagysága) 

 

4.5. „S2”minősítési szint megszerzésének feltételei 

 

4.5.1. Bírálati gyakorlat és a Szakbizottság támogatása:  

 “S1” minősítési szintű aktív bírói státusz. 

 “S1” minősítési szintű bíróként legalább 20 db “S1” versenyszám bírálata hivatalos 

versenyen (3 éves intervallumon belül). 

 támogató javaslat a Szakbizottságtól 

 

4.5.2. Gyakorlati képzés: 

 technikai gyakorlat: 3 db “S2” szintű versenyszám, melyből legalább 1 db „GP” kűr 

versenyszám  

 árnyékbíráskodás: 3 db „S2” szintű versenyszám, melyből 1 db “GP” kűr 

 asszisztálás: nem feltétel. 

 

4.5.3. Elméleti vizsga 

     Témakörei: 

 jármódok, iramok 

 kiképzési skála 

 piaffe, passage  

 az „S2” programok kritériumai, 

 a kűr bírálata 

 értékelés szempontjai, pontozás 

 FEI szabályismeret 

 

4.5.4. Gyakorlati vizsga: 

 1 db legalább 6 indulós „S2” versenyszám önálló bírálata a versenynégyszög széléről. 

 Írnokról a vizsgázónak kell gondoskodnia. 

 A vizsgázó eredményét a vizsgabizottság “megfelelt” illetve “nem felelt meg” kategóriába 

sorolja.  

 Értékelésre kerül a sorrend, a pontszám nagysága, az adott pontszám összhangja a 

megjegyzéssel és az összefoglaló megjegyzés átfogó jellege, valamint a bírálati sáv (az 

első és utolsó helyezett közötti % különbség nagysága) 

 

4.6. Nemzetközi bíróvá válás feltételei 

 Nemzetközi bírói tanfolyamra a Szakbizottság és a Bírói Testület véleményének kikérése 

alapján a Magyar Lovas Szövetség jelölheti a pályázót. 
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 A jelöltnek minimum 2 éves gyakorlatot kell igazolnia a hazai legmagasabb minősítési 

szinten („S2”) teljesített bírói tevékenységgel (minimum 30 „S2” program elbírálása a 

megelőző 3 év alatt). 

 Magas szintű angol nyelvtudás. 

 A jelöltnek teljesítenie kell az FEI követelményeket. 

 

4. Cikkely A BÍRÓI VIZSGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. A bírói vizsga megszervezése és lebonyolítása 

 A Szakbizottság az év elején elkészített Képzési Tervben kijelöl legalább egy időpontot a 

kezdő bírók „A/L” szintű vizsgájának megszervezésére, továbbá a beérkezett igények 

alapján kijelöl egy időpontot a szintváltás megszerzéséhez szükséges vizsga 

megszervezésére. 

 A vizsga elméleti és a gyakorlati részből áll, melynek követelményrendszerét a fentiekben 

meghatározott, minősítési szintenként eltérő feltételrendszer tartalmazza. 

 A vizsgára jelentkezés feltétele a gyakorlati képzés elvégzésének igazolása a jelentkezést 

megelőző két éven belül, az erre szolgáló nyomtatványokat a 4.sz.Melléklet tartalmazza. 

 Mind az elméleti, mind a gyakorlati bírói vizsga magyar nyelven zajlik, FEI bíró bevonása 

esetén tolmács közreműködésével. 

 Az elméleti vizsga online módon történik. 

 A vizsgázó a vizsga előtt a vizsgából kizárható, amennyiben a vizsga díjának megfizetését 

elmulasztotta, továbbá csal vagy csalást kísérel meg. Ezen esetekben a vizsga „nem 

teljesített” -nek tekintendő. 

 A Szakbizottság köteles a sikeres vizsgát tett bírók listáját közzétenni a honlapon, és 

köteles a bírói listán mindig az aktuális legmagasabb bírói minősítést feltüntetni. 

 A vizsgabizottság háromtagú, melyből 2 tag oktató és 1 tag a Szakbizottság által kijelölt 

„S2” vagy Nemzetközi minősítéssel rendelkező magyar bíró.  A vizsgán jelen van a 

Szakbizottság egy tagja, aki a vizsga szabályosságát felügyeli, ő nem tagja a 

vizsgabizottságnak. 

 A vizsgáról jegyzőkönyv készül a helyszínen. 

 

2. Sikertelen vizsga  

 A gyakorlati vizsgablokkot egyszer lehet megismételni.  

 A második sikertelen gyakorlati vizsga után a jelöltnek a gyakorlati képzést ismét 

teljesítenie kell. 

 A gyakorlati vizsga ismétlését a Szakbizottságtól kell kérelmezni írásban. 

 Az elméleti online vizsga korlátlanul ismételhető. 

.  

5. Cikkely BÍRÓI TOVÁBBKÉPZÉSEK 

 A Szakbizottság évente legalább két alkalommal köteles bírói szakmai továbbképzést 

szervezni lehetőleg FEI bíró bevonásával.  

 A bírói listán szereplő bírók kötelesek évente legalább egy továbbképzésen részt venni és 

ezt a képzésszervező által vezetett jelenléti íven igazolni. 

 Kizárólag a Díjlovagló Szakbizottság által szervezett továbbképzések fogadhatóak el a 

továbbképzési kötelezettség teljesítéseként. 
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 A továbbképzési kötelezettségét nem teljesítő bíró a bírói listán mindaddig felfüggesztésre 

kerül, amíg részvételét egy szakmai továbbképzésen a Szakbizottság felé nem igazolja. A 

felfüggesztett bíró licencet nem válthat ki, hivatalos versenyen nem bírálhat. 

 A bíró felfüggesztése legfeljebb 3 évig lehetséges, ezt követően a bírói jogosultság elévül 

és a bíró a bírói listáról lekerül. A bíráskodási tevékenység folytatásához újra teljesíteni kell 

az A/L szintű, kezdő bírókra vonatkozó képzési és vizsgafeltételeket. 

 FEI képzés vagy nemzetközi bíró által tartott külföldi hivatalos nemzeti képzés is 

beszámítható. 

 A hazai FEI bíróknak elegendő az FEI továbbképzési kritériumainak megfelelni. 

 

6. Cikkely A BÍRÓKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK  

1. A díjlovagló bíró kötelességei: 

 a Magyar Díjlovagló Szabályzat mindenkor hatályos állapotát pontosan ismerni és 

alkalmazni, 

 jelen bírói szabályzat tartalmát és esetleges módosításait pontosan ismerni és betartani, 

 a versenyre legkésőbb a verseny kezdete előtt fél órával, alkohol és 

 egyéb tudatmódosító, vagy a bíráskodást befolyásoló szer hatásától mentesen, kipihenten, 

hivatalos személyhez illendő öltözékben a helyszínre érkezni; az egyes versenyszámok 

kezdete előtt legkésőbb 10 perccel elfoglalnia a kijelölt helyét, 

 a versenyszámban bemutatott programokat legjobb tudása szerint, objektíven pontozni, 

nem befolyásolva a többi bírót, 

 a bírói lapot (protokoll) kitölteni, és aláírni, az esetleges módosított pontszámot aláírásával 

igazolni, 

 évente legalább egy, a Szakbizottság által szervezett vagy elismert, továbbképzésen részt 

venni. 

 

2. A bíró és a versenyrendező közötti megállapodás 

 

2.1. Amennyiben a versenyrendező felkérését a bíró elvállalja, kétoldalú megállapodás keletkezik. A 

versenyrendező a versenykiírásban a felkért bírókat név szerint szerepelteti.  

A  versenykiírásban szerepelő bírók automatikus üzenetet kapnak a nevezési rendszerből a kiírás 

megjelenésekor a bírói felkérés írásbeli megerősítéseként. 

 

2.2. A bíró felkérését lemondani mind a bíró, mind a rendező részéről legkésőbb a versenyt megelőző 7 

nappal lehet. 

 

2.3. A bíró a felkérést indokolt esetben lemondhatja, de köteles maga helyett minősítési szintjével 

megegyező bírót biztosítani.  

 

2.4. A felkérés lemondása mind a Versenyrendező, mind a bíró részéről írásban (e-mailben) történik. 

 

3. Tartalék bírói státusz 

 

A Versenyrendező a verseny biztonságos lebonyolítása érdekében tartalék bírót is felkérhet a bírói karba. 

A tartalék bírói státusz elvállalásával a bíró a versenykiírásban “tartalék bíró” megjelöléssel szerepel és 

tudomásul veszi, hogy tényleges felkéréséről a nevezés lezárását követő nap 18:00 óráig dönthet a 
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Versenyrendező. Tartalék bírói felkérés elvállalásával egyidejűleg más felkérés a bíró részéről ugyanarra 

az időpontra nem vállalható. 

 

4. A vezetőbíró 

 Nemzeti (CDN) versenyen csak magyar nemzetiségű bíró lehet vezetőbíró. 

 Feladatai: 

 ellenőrzi a versenyzés feltételeit, 

 amennyiben a verseny (Rendező/Szakbizottság) igényli a technikai értekezletet, 

akkor azt levezeti (technikai értekezlet nemzeti bajnokságokon kötelező). CDN-A 

(CDN-A*) versenyeken és Bajnokságokon a vezetőbírót további fél napidíj illeti meg. 

 

5. A bírók számára biztosítandó feltételek 

 

5.1. Egy bíró által bírálható napi startok száma maximum 50 start/versenynap lehet. 

 

5.2. Étkezés 

 

a) Egynapos versenyen: A reggelin felül 1 teljes étkezés naponta. Ha a Versenyrendező ezt nem 

biztosítja, akkor étkezésenként 3.000 forinttal több költségtérítésre jogosult az adott bíró. Emellett egy 

főre biztosítandó, igény szerinti kávéra, védőitalra, ásványvízre jogosult. További ellátás a bíró és a 

verseny rendezője közötti megállapodás függvénye. 

 

b) Többnapos versenyen: A reggelin felül 2 teljes étkezés naponta. Ha a Versenyrendező ezt nem 

biztosítja, akkor étkezésenként 3.000 forinttal több költségtérítésre jogosult az adott bíró. Emellett egy 

főre biztosítandó, igény szerinti kávéra, védőitalra, ásványvízre jogosult. További ellátás a bíró és a 

verseny rendezője közötti megállapodás függvénye. 

 

5.3. Szállás 

A Versenyrendező köteles legalább panziós szinten szállást biztosítani reggelivel abban az esetben, ha 

a bíró lakóhelye a verseny helyszínétől több mint 60 km-re található. Ettől eltérően a szállás biztosítása 

a Versenyrendező és a bíró közötti megállapodás függvénye. Minden bíró saját vizesblokkal ellátott külön 

szobára jogosult. 

 

5.4. Bírói munka feltételei 

Tiszta, árnyékot biztosító és eső ellen is védelmet nyújtó bírói fülke vagy sátor, illetve ezek alternatívái. 

 

6. A díjlovagló bírókkal szemben érvényesíthető szankciók       

 kizárásra kerül a bírói karból az a bíró, akit bírói tevékenységével kapcsolatos vétségben 

a Magyar Lovas Szövetség illetékes fegyelmi jogkörű Testülete elmarasztal. 

 törlésre kerül a bírói karból az a bíró, aki 3 éven keresztül a bírói listán felfüggesztés alatt 

áll. 

 felfüggesztésre kerül az a bíró, aki nem vesz részt évi egy továbbképzésen, vagy egy évig 

bírói tevékenységet nem folytat.  

 A kizárásról, törlésről, illetve felfüggesztéséről a Bírói Testület véleményének kikérése után 

a Szakbizottság dönt. A bírói listán a bíró neve mellett a döntés alapján fel kell tüntetni: 

“kizárva”, “törölve” vagy “felfüggesztve”. 
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7. Cikkely ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG  

 

Összeférhetetlenség áll fenn abban az esetben, ha a bíró: 

 tulajdonosa vagy résztulajdonosa olyan lónak, amely adott versenyen általa bírálandó 

versenyszámban indul, 

 edzői vagy bármilyen munkakapcsolatban áll az adott versenyen általa bírálandó 

versenyszámban induló versenyzővel, 

 rokoni kapcsolatban áll az adott versenyen általa bírálandó versenyszámban induló 

lovassal, 

 anyagi érdekeltsége áll fenn az adott versenyen induló ló vagy lovas felé, 

 perben áll az adott versenyen általa bírálandó versenyszámban induló lovassal, annak 

edzőjével vagy rokonságával, 

 ha saját megítélése szerint bármilyen okból nem tudja objektivitását megőrizni 

 

A versenybíró, amennyiben az adott versenyen a fentiek közül bármelyik pontban érintett, köteles 

nyilatkozni a verseny vezetőbírójának a bíróbeosztás elkészülte előtt. A vezetőbíró köteles a 

bejelentett összeférhetetlenséget figyelembe venni a bíróbeosztás készítésekor. 

Azon a versenyen, ahol a bíró elvállalta a felkérést a bírói kar tagjaként, versenyzőként nem 

nevezhet. 

 

8. Cikkely DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 

A díjlovagló versenyeken tevékenykedő bírókat a következő költségtérítés illeti meg: 

 

1. Bírói napidíj 

A bírói napidíjak részletes feltételeit a 2. számú Melléklet tartalmazza. 

 

2. Utazási költség 

Útiköltségként csak a lakóhely és a verseny helyszíne közötti távolság számolható el. A lakóhelynek a 

hivatalos bírói listán megjelölt település tekintendő. A változások bejelentése a Szakbizottság felé az 

adott bíró felelőssége. Az útiköltségre vonatkozó elszámolást a 2. számú Melléklet tartalmazza. 

 

9. Cikkely A BÍRÓI TESTÜLET (SZMSZ 2016.01.21. 20. §) 

 

A Bírói Testületnek tagja minden, a bírói listán aktív státusszal szereplő díjlovagló versenybíró. 

Együttműködik a Szakbizottsággal, melynek során képviseli a díjlovas bírókat, gyakorolja konzultációs, 

javaslattételi és egyetértési jogát. 

Működését a Magyar Lovas Szövetség jelenleg érvényes SZMSZ-ének 20. §-án alapuló belső 

szabályzata határozza meg. 
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1. számú Melléklet 

 

BÍRÓI LICENC DÍJAK 

 

Minden minősítéssel rendelkező bíró fizeti a Magyar Lovas Szövetségnek. 

Összege évente kerül meghatározásra. 

 

2021-ben: 

 I. kategória:    17.500 forint,  

 II. kategória:   14.500 forint,  

 III. kategória:  12.500 forint, 

 IV. kategória:   8.500 forint.
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2. számú Melléklet 

 

BÍRÓI DÍJAK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 

A bírói díjakat a Szakbizottság minden versenyévad elején meghatározza és közzéteszi. 

A Szakbizottság döntése alapján jelen szabályzat hatályba lépésétől a 2021-es évre a hazai (CDN) egynapos 

versenyeken a díjak/versenynap: 

a) amennyiben a versenynapra maximum 30 nevezés érkezett, akkor a napidíj 

I. osztályú bírók esetében: 20.000 forint 

II. osztályú bírók esetében: 15.000 forint 

III. osztályú bírók esetében: 14.000 forint 

 

b) amennyiben a versenynapra 31-40 nevezés érkezett, akkor a napidíj 

I. osztályú bírók esetében: 25.000 forint 

II. osztályú bírók esetében: 20.000 forint 

III. osztályú bírók esetében: 17.000 forint 

 

c) amennyiben a versenynapra 40-nél több nevezés  érkezett,  akkor a napidíj 

I. osztályú bírók esetében: 30.000 forint 

II. osztályú bírók esetében: 25.000 forint 

III. osztályú bírók esetében: 20.000 forint 

 

Gyakorló bíró napidíja minden esetben 10.000 forint. 

Az összegek versenynapra értendőek és nettó összegek. 

A bírói napi díjak az adott egynapos versenyre beérkezett nevezések száma alapján kerülnek kifizetésre, 

függetlenül attól, hogy az adott bíró aznap mennyit bírált. A szabályozás ezen a módon kívánja a kevés start 

számú versenyek anyagi terheit csökkenteni. 

A hazai (CDN) többnapos versenyek esetén a bírói napidíj a leadott nevezések számától függetlenül a 

következő: 

I. osztályú bírók esetében: 33.000 forint 

II. osztályú bírók esetében: 28.000 forint 

III. osztályú bírók esetében: 23.000 forint 

 

Gyakorló bíró esetében: 10.000 forint 

Magyar nemzetközi bírók napidíja magyar bajnokságokon:      38.000 forint 

A bírók utazási költségtérítése 60 Ft/km.  

Rajtengedély vizsga (nem verseny keretei között) gyakorlati lebonyolításáért járó díjazás (I. kat. díjugrató bírói 

napidíjjal megegyező összeg): 

25.000 Ft/nap/bíró + útiköltség
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3. számú Melléklet 

 

BÍRÓKÉPZÉS DÍJAI ÉS AZ OKTATÓK JUTTATÁSAI 

 A bíróképzés díja hazai CDN-A és nemzetközi versenyen: 5.000 forint/nap 

 

A bírói vizsga díja: 

  Elméleti vizsga (online): 5.000 forint 

Gyakorlati vizsga:   10.000 forint  

A vizsga ismétlésének díja megegyezik a vizsgadíjjal. 

 

A bíróképzésben részt vevő oktatók díja (a jelentkezők számától függetlenül): 

1. FEI bíró: egyéni megállapodás szerint 

2. Hazai bíró: 33.000 forint / képzési nap
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4. számú Melléklet 

 

GYAKORLATI KÉPZÉS NYOMTATVÁNYAI 

- ASSZISZTÁLÁS IGAZOLÁSA 

- ÁRNYÉKBÍRÁLAT IGAZOLÁSA 

- TECHNIKAI GYAKORLAT IGAZOLÁSA 



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„A/L” GYAKORLÓ MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
 
Név:___________________________________________________________ 
 
A jelölt legalább 4 képzési napon történő részvétele, amelyből 
 

TECHNIKAI GYAKORLAT 
2 db „E”, 2 db „A” és 2 db „L” szintű versenyszám (összesen legalább 50 lovas) 
 

Szint 
Versenyszám 
megnevezése 

Indulók 
száma 

Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„A/L” GYAKORLÓ MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
 
Név:___________________________________________________________ 
 
A jelölt legalább 4 képzési napon történő részvétele, amelyből 
 

ÁRNYÉKBÍRÁSKODÁS 
2 db „E”, 2 db „A” és 2 db „L” szintű versenyszám 
 

Szint 
Versenyszám 
megnevezése 

Indulók 
száma 

Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„A/L” GYAKORLÓ MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
 
Név:___________________________________________________________ 
 
A jelölt legalább 4 képzési napon történő részvétele, amelyből 
 

ASSZISZTÁLÁS 
minimum 30 darab lovas („E”, „A” és „L” szinten összesen) 
 

Szint 
Versenyszám 
megnevezése 

Indulók 
száma 

Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

A nyomtatvány kitöltése a jelölt feladata, az oktató az aláírásával hitelesíti. Megléte a vizsgára bocsátás feltétele. 



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„M” MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
 
Név:___________________________________________________________ 
 
 

TECHNIKAI GYAKORLAT  
3 db „M” szintű versenyszám, melyből legalább 1 db „LSZ” és 1 db „M” kűr versenyszám 
 

Versenyszám megnevezése Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„M” MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
 
Név:___________________________________________________________ 
 
 

ÁRNYÉKBÍRÁSKODÁS 
3 db „M” szintű versenyszám, melyből 1 kűr 
 

Versenyszám megnevezése Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„M” MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
 
Név:___________________________________________________________ 
 
 
ASSZISZTÁLÁS 
„M” szintű versenyszámokban minimum 20 db lovas, melyből 5 lovas kűrt lovagol (csak külön bírált versenyszám vehető figyelembe).  
Mentesül az asszisztálás teljesítése alól az a jelölt, aki S1 vagy annál magasabb kategóriában 5 db 62% feletti versenyeredménnyel 
rendelkezik. 
 

Versenyszám 
megnevezése 

Indulók 
száma 

Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

A nyomtatvány kitöltése a jelölt feladata, az oktató az aláírásával hitelesíti. Megléte a vizsgára bocsátás feltétele. 



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„S1” MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
 
Név:___________________________________________________________ 
 
 

TECHNIKAI GYAKORLAT  
3 db S1” szintű versenyszám, melyből legalább 1 db „S1” kűr versenyszám 
 

Versenyszám megnevezése Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„S1” MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
 
Név:___________________________________________________________ 
 
 

ÁRNYÉKBÍRÁSKODÁS 
3 db S1” szintű versenyszám, melyből legalább 1 db „S1” kűr versenyszám 
 

Versenyszám megnevezése Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„S1” MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
 
Név:___________________________________________________________ 
 
 
ASSZISZTÁLÁS 
„S1” szintű versenyszámban minimum 20 db lovas, melyből 5 lovas kűrt lovagol. Mentesül az asszisztálás teljesítése alól az a jelölt, 
aki S2 kategóriában 5 db 62% feletti versenyeredménnyel rendelkezik. 
 

Versenyszám 
megnevezése 

Indulók 
száma 

Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

A nyomtatvány kitöltése a jelölt feladata, az oktató az aláírásával hitelesíti. Megléte a vizsgára bocsátás feltétele. 



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„S2” MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
Név:___________________________________________________________ 
 

TECHNIKAI GYAKORLAT  
3 db “S2” szintű versenyszám, melyből legalább 1 db „GP” kűr versenyszám 
 

Versenyszám megnevezése Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Gyakorlati képzést igazoló dokumentum  
„S2” MINŐSÍTÉSI SZINT 

 
Név:___________________________________________________________ 
 

ÁRNYÉKBÍRÁSKODÁS 
3 db „S2” szintű versenyszám, melyből 1 db “GP” kűr 
 

Versenyszám megnevezése Dátum Versenyhelyszín Oktató neve Oktató aláírása 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
ASSZISZTÁLÁS: nem feltétel 

A nyomtatvány kitöltése a jelölt feladata, az oktató az aláírásával hitelesíti. Megléte a vizsgára bocsátás feltétele. 


