
1 

 

Magyar díjlovagló versenybírói szabályzat 
Hatályba lépés: 2017. február 6. 

 

A jelen szabályzat a Bírói Testület közreműködésével és a Szakbizottság 

jóváhagyásával készült. 

Jelen szabályozás a hatályba lépést követő naptól érvényes, a témában kiadott 

minden más korábbi dokumentum érvényét veszti. 
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1. Alapelvek 

 

1. Jelen szabályzat a Magyar Díjlovagló Szabályzat rendelkezéseinek 

figyelembevételével készült. 

2. A Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága 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 bírók kérhetőek fel. 

4. Jelen szabályzat rendelkezései minden, a bírói listán szereplő bíró számára 

kötelező érvényűek. 

2. Díjlovagló bírói kategóriák 

2.1.Bírói licenszek: 

MLSZ-ben a bírók nyilvántartása és fizetési kötelezettsége ezen besorolás 

alapján történik. 

a. III.kat.licensz (A/L) 

b. II.kat.licensz (L/M, M, S1) 

c. I.kat.licensz (S2, Nemzetközi) 

2.2. Minősítési szintek és ezekhez tartozó jogosultságok 

A versenyeken az alább felsorolt minősítési szintek alapján jogosultak a bírók 

különböző nehézségi szintű versenyszámokat bírálni. 

1. A/L 

2. LM /M  

3. S1 

4. S2  

5. Nemzetközi 

6. YH (Fiatal Ló) 

7. REV bíró (rajtengedély vizsgáztató bíró) 

2.2.1.“A/L” szintű bírói minősítés:  

A minősítést megszerző bíró jogosult a III.kat.licensz kiváltására és bírálhat 

a) bármely hazai versenyen (CDN) 

- “E”, “A” és “L” kategóriájú versenyszámokban, 

- „LM” versenyszámokban, de csak min. “M” szintű bírói minősítéssel 

rendelkező bíróval összevontan, 

b) CDNB/B* versenyen, a vezetőbíró engedélyével 2 magasabb licenszű bíró 

mellett „LM” és“M” kategóriájú versenyszámokban 
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2.2.2. “M” szintű bírói minősítés: 

A minősítést megszerző bíró jogosult a II.kat. licensz kiváltására és bírálhat 

a) bármely hazai versenyen (CDN) 

 “E”, “A”,“L”, „LM” és „M” kategóriájú versenyszámokban, 

b) CDNB/B* versenyen, a vezető bíró engedélyével 2 magasabb licenszű bíró 

mellett “S1” kategóriájú versenyszámokban. 

2.2.3. “S1” szintű bírói minősítés: 

A minősítést megszerző bíró jogosult a II. kat. licensz kiváltására és bírálhat 

a) bármely hazai versenyen (CDN) 

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

b) CDNB/B* versenyen, a vezető bíró engedélyével 2 magasabb licenszű bíró 

mellett “S2” kategóriájú versenyszámokban. 

2.2.4. “S2” szintű bírói minősítés: 

A minősítést megszerző bíró jogosult az I. kat. licensz kiváltására és bírálhat 

bármely hazai versenyen (CDN) 

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

2.2.5. Nemzetközi bírói minősítés 

Lásd FEI szabályozás. 

2.2.6. „YH” bírói minősítés (fiatal ló bírálatára jogosult bíró): 

Ez egy kiegészítő minősítés, amit a már legalább „M” minősítéssel rendelkező 

bírók szerezhetnek meg. A minősítést megszerző bíró jogosult a fiatal ló 

versenyszámban bírálni bármely hazai versenyen (CDN). 

2.2.7. REV bíró (rajtengedély vizsgáztató bíró) 

Rajtengedély vizsgáztatási jogosultság feltételei: 

 minimum „M” szintű bírói licensz megléte és 

 a Bírói Testület véleményének kikérését követően a Szakbizottság támogató 

nyilatkozata 

 

3. A bíróképzés menete 

3.1. Fogalmak 

Fogalom meghatározás  

asszisztálás= a jelölt a versenyszámot bíráló bíró* mellett ülve, a bírálatot nem 

zavarva követi a teljes versenyszámot (nem írnokként), azért, hogy bíráskodási 
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gyakorlatot szerezzen. Az asszisztálást a honlapról letölthető táblázat kitöltésével 

kell igazolni. 

árnyékbíráskodás= a jelölt nem beosztott bíróként versenyszámot bírál, úgy, hogy 

eredménye nem számít bele a végeredménybe. Pontozólapjait az adott 

versenyszámban bíráskodó bíró* vagy a gyakorlatvezető értékeli. 

Képzés= a jelölt a gyakorlatvezető* mellett ülve megbeszéli, feladatonként értékeli 

az adott versenyszám lovasait. 

 

*bíró/gyakorlatvezető olyan Nemzetközi vagy S2 minősítéssel rendelkező bíró, akit a 

Szakbizottság évenként kér fel a Bírói Testület véleményének kikérésével a 

bíróképzésben való részvételre. A bírói listán ez külön megjelölésre kerül. 

3.2. Alapkövetelmények a bírói listára kerüléshez  

a) magyar állampolgárság, 

b) magyar nyelvtudás, 

c) erkölcsi fedhetetlenség, 

d) betöltött 25. életév,  

e) érettségi bizonyítvány, 

f) legalább “L” kategóriában 2 alkalommal versenykörülmények között elért min. 

60 %-os teljesítmény. 

g) sikeres elméleti és gyakorlati vizsga teljesítése “A/L” minősítési szinten. 

3.3. A bírói minősítések megszerzésének feltételei 

3.3.1 “A/L” minősítési szint megszerzésének feltételei:  

 

A Díjlovagló Szakbizottság megfelelő mennyiségű jelentkező esetén köteles évente 

legalább két alkalommal bírói vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezni , mely 

elméleti és gyakorlati részből áll. 

Az elméleti tanfolyamra legkésőbb annak megkezdése előtt 1 hónappal lehet 

jelentkezni a Díjlovagló Szakbizottság email címén írásban. 

A Díjlovagló Szakbizottság késleltetheti a tanfolyam megkezdését, amennyiben 

kevés jelentkező nyújtotta be igényét. 

 

Az elméleti vizsgára felkészítő tanfolyam: 

 csoportos konzultáció 

 a részvétel választható  

 résztvevői: nyitott bárki számára 

 időtartama: minimum 1 nap 

 előadói: a Bírói Testület véleményének kikérésével a Szakbizottság felkérése 

alapján lovas szakemberek (bíró/edző/lovas stb) 

 díja: 12.000 forint 
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Az elméleti vizsgára felkészítő tanfolyam témakörei: 

1. FEI szabályzat 

2. Magyar Díjlovagló Szabályzat 

3. FEI által elfogadott kiképzési skála (A kiképzési skála, a ló helyes irányban történő 

képzésének felismerése, az A-L osztály patanyom figurái, a lovas ülése és 

befolyása, az ajánlott szakirodalom ismertetése) 

4. A ló testfelépítése és küllemi megítélése (A ló jármódjai, mozgáslefolyás, iramok, 

átmenetek, a sántaság felismerése) 

5. A bíró személyisége, a bírói tevékenység hatása a lovas utánpótlásra és a 

kiképzésre, az értékelés szempontjai és a pontozás a kiképzési skálával 

összhangban, a pontozási skála, protokolltechnika összevont bíráskodás esetén, az 

írnokkal való együttműködés íratlan szabályai, szabályismeret, bíróval szembeni 

elvárások. 

6. Állatorvosi követelmények, útlevél ellenőrzése (vakcinázás, vérvételek, adatok 

ellenőrzése, ló beazonosítása). 

Minden témakört vizsga zár. 

 

Vizsga előtt kötelezően teljesítendő Gyakorlati rész: 

Legalább 5 gyakorlati nap, minimum 3 különböző hivatalos versenyen, 

gyakorlatvezető mellett az alábbi tevékenységekkel (egy versenyen maximum kettő 

gyakorlat teljesíthető): 

 3x1 óra melegítő négyszög megfigyelése, felügyelete (3 különböző 

versenynapon 1-1 óra). Az a jelölt, aki sikeres elméleti vizsgát tett és az elérni 

kívánt bírói minősülési szintjénél magasabb kategóriában legalább 5 db 62% 

feletti versenyeredménnyel rendelkezik, annak elegendő 2 különböző 

versenyen, 2 különböző versenynapon teljesíteni a melegítő négyszög 3x1 

órás megfigyelését. 

 5db A és 5 db L szintű versenyszám (de legalább 50 A lovas és 50 L lovas) 

megbeszélése, pontozása,kommentálása és összefoglaló megjegyzés írása a 

gyakorlatvezetővel (ez lehet csoportos is: több jelölt egy gyakorlatvezető vel) 

 100 db (lovas) asszisztálás igazolása (E, A, L szinten összesen). Az a jelölt, 

aki sikeres elméleti vizsgát tett és az elérni kívánt bírói minősülési szintjénél 

magasabb kategóriában legalább 5 db 62% feletti versenyeredménnyel 

rendelkezik, annak nem szükséges asszisztálnia. 

 5 db A és 5 db L szintű versenyszám (mindegyik legalább 10 indulós) önálló 

bírálata, amit utána a gyakorlatvezető értékel (nem vizsga!) 

(Árnyékbíráskodás) 

 Írnoki tevékenység folytatása min. 3 versenyszámban (összesen minimum 15 

start) 

 1 versenyen lóútlevél ellenőrzése 

Ezen tevékenységeket a mellékletben található táblázatban dokumentálni kell. A 

gyakorlatvezetőnek, illetve bírónak az aláírásával hitelesítenie kell a dokumentációt. 
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A fenti részt úgy kell teljesíteni, hogy mindig a gyakorlati vizsgát megelőző két év 

tevékenysége vehető figyelembe. 

 

 

Vizsga: 

 

Elméleti vizsga: 

A szóbeli vizsga témakörei megegyeznek a felkészítő tanfolyam anyagával. A 

szóbeli vizsga nyelve magyar. 

Az elméleti vizsgát a vizsgabizottság „megfelelt” illetve „nem felelt meg” módon, 

szavazattöbbséggel bírálja el. 

 

Gyakorlati vizsga: 

1 darab A és 1 db L osztályú versenyszám (mindegyik legalább 8 induló) önálló 

bírálata a versenynégyszög széléről (lehetőség szerint a rövidfalról), írnokról a 

vizsgázó gondoskodik! A vizsgázó eredményét a vizsgabizottság a versenyszámot 

bírált hivatalos bírók eredményével hasonlítja össze, és ez alapján „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). 

 

Kiegészítő rendelkezés a lovastusa szakággal való együttműködés érdekében:  

Az a military bíró, aki a military szakág hazai legmagasabb kategóriájában bírói 

tevékenységet folytat és a military szakág javasolja nemzetközivé válását az a 

military szakág írásbeli kérvénye alapján automatikusan felkerül a díjlovas bírói lista 

„A/L” kategóriájába. A jelölt a FEI vizsgát követően köteles elküldeni a Díjlovagló 

SZB részére a nemzetközi minősítés megszerzéséről szóló iratot. Amennyiben a 

jelölt valamilyen okból mégsem kerül az FEI lovastusa bírói listára, akkor 

automatikusan lekerül a díjlovas listáról is. A fenti eljárás azzal a kikötéssel együtt 

érvényes, hogy a jelölt köteles a díjlovas bírói listára kerülését követő 2 éven belül 

eleget tenni az „A/L” vizsga követelményeinek ; amennyiben ez nem teljesül, akkor 

lekerül a díjlovas bírói listáról, függetlenül attól, hogy a FEI listán szerepel-e. Ezzel a 

szabályozással a díjlovas szakág együttműködik a lovastusa bíró nemzetközi 

karrierje érdekében, de a jelölt egyúttal a díjlovas bírói követelményeknek is eleget 

tesz. 

 

3.3.2 “M”minősítési szint megszerzésének feltételei 

 érvényes „A/L” kategóriájú bírói minősítéssel legalább 2 éves bírói tevékenység 

igazolása eredménylistákkal. Ezen két év alatt legalább 20 darab min. 5 indulós „E”, 

„A”, vagy „L” versenyszám bírálata, minimum 5 különböző hivatalos versenyen. 
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 lovasként legalább 2 alkalommal elért legalább “L” kategóriás min. 60 %-os 

teljesítmény versenykörülmények között. 

a gyakorlat előírt követelményeinek maradéktalan teljesítése és annak a 

gyakorlatvezető általi pozitív megítélése. Azaz: legalább 5 gyakorlati nap, minimum 3 

különböző hivatalos versenyen, gyakorlatvezető mellett az alábbi tevékenységekkel 

(egy versenyen maximum két gyakorlat teljesíthető) és ezek dokumentálása a 

mellékelt táblázatban, a gyakorlatvezető aláírásával hitelesítve: 

 5db M szintű versenyszám (összesen legalább 50 start) melyből 1 db  LSZ,1 

db  M, és 1 db M kűr versenyszám megbeszélése, pontozása, 

kommentálása a gyakorlatvezetővel (ez lehet csoportos is: több jelölt egy 

gyakorlatvezető) 

 5 db M szintű versenyszám, melyből 2 kűr (min. 5 indulós) önálló bírálata, 

amit utána a gyakorlatvezető értékel (nem vizsga!) (Árnyékbíráskodás) 

 50db (lovas) asszisztálás igazolása „M” szintű programban (dokumentálni 

kell). Az a jelölt, aki sikeres elméleti vizsgát tett és az elérni kívánt bírói 

minősülési szintjénél magasabb kategóriában legalább 5 db 62% feletti 

versenyeredménnyel rendelkezik, annak nem szükséges asszisztálnia. 

inimum egy, a Szakbizottság által szervezett vagy elfogadott, bíró 

továbbképzésen való részvétel a jelentkezést megelőző egy évben. 

ezető tart 

az elméleti vizsga témáiból 

- és gyakorlati vizsga 

 

Elméleti vizsga (szóbeli) témakörei: 

 

 

 

 zenés kűr bírálatának szabályai, sajátosságai 

 

 jármódok, iramok, kiképzési skála 

 

Gyakorlati vizsga: 

A jelölt elbírál a Díjlovagló Szakbizottság által kijelölt versenyen 1darab legalább 8 

indulós FEI junior versenyszámot, egyénileg, külön helyről. Az eredmény a 

versenyszámot bírált bírók eredményével kerül összehasonlításra és „megfelelt” 

illetve „nem felelt meg” minősítést kap. Értékelésre kerül a sorrend, a pontszámok 

nagysága és az adott pontszámok és a hozzájuk tartozó megjegyzések összhangja, 

valamint az összbenyomás pontjai, valamint a bírálati sáv (az 1. és utolsó helyezett 

közötti % különbség nagysága). 
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3.3.3 “S1” minősítési szint megszerzésének feltételei 

érvényes „M” kategóriájú bírói minősítéssel legalább 2 éves bírói tevékenység 

igazolása eredménylistákkal. (5 különböző hivatalos versenyen legalább 20 

darab min.5 indulós „M” szintű versenyszám nem összevont bírálata). 

 lovasként legalább “L” kategóriás 2 alkalommal elért min. 60 %-os teljesítmény 

versenykörülmények között. 

gyakorlatvezető általi pozitív megítélése. Azaz: 5 gyakorlati nap, minimum 3 

különböző hivatalos versenyen, 2 különböző gyakorlatvezető mellett az alábbi 

tevékenységekkel (egy versenyen maximum két gyakorlat teljesíthető) és ezek 

dokumentálása a mellékelt táblázatban, a gyakorlatvezető aláírásával hitelesítve!  

 6 db S1 és 4 db S kűr (összesen legalább 50 start) megbeszélése, 

pontozása, kommentálása a gyakorlatvezetővel (ez lehet csoportos is: 

több jelölt egy gyakorlatvezető) 

 5 db S1 és 5 db S kűr versenyszám (min. 5 indulós) önálló bírálata, amit 

utána a gyakorlatvezető értékel (nem vizsga!) 

 50 db (lovas) asszisztálás igazolása „S1” szintű programban 

(dokumentálni kell). Az a jelölt, aki sikeres elméleti vizsgát tett és az elérni 

kívánt bírói minősülési szintjénél magasabb kategóriában legalább 5 db 

62% feletti versenyeredménnyel rendelkezik, annak nem szükséges 

asszisztálnia. 

, a Szakbizottság által szervezett, bíró továbbképzésen való 

részvétel a jelentkezést megelőző egy évben. 

tart az elméleti vizsga témáiból 

-és gyakorlati vizsga 

 

Elméleti vizsga (szóbeli) témakörei: 

 

 

-cakk oldaljárás 

 az „S1” kűrt 

 szempontjai, pontozás 

 

 

Gyakorlati vizsga:  

A jelölt elbírál a Díjlovagló Szakbizottság által kijelölt versenyen 1 db min. 8 indulós 

Intermediaire I versenyszámot, egyénileg, külön helyről. Az eredmény a 

versenyszámot bírált bírók eredményével kerül összehasonlításra és „megfelelt” 

illetve „nem felelt meg” minősítést kap. Értékelésre kerül a sorrend, a pontszámok 

nagysága és az adott pontszámok és a hozzájuk tartozó megjegyzések összhangja, 

valamint az összbenyomás pontjai, valamint a bírálati sáv (az 1. és utolsó helyezett 

közötti % különbség nagysága). 
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3.3.4 “S2”minősítési szint megszerzésének feltételei 

 

 támogató javaslat a képzésvezetőtől 

, akinek lovasként „M” osztályban min. 2 db 60%-

nál magasabb eredménye van versenykörülmények között. 

érvényes „S1” kategóriájú bírói minősítéssel legalább 2 éves bírói tevékenység 

igazolása eredménylistákkal (legalább 20 db S1 szintű versenyszám bírálata 3 éves 

intervallumon belül). Az a jelölt, aki sikeres elméleti vizsgát tett és GP vagy GPS 

versenyszámban legalább 5 db 65% feletti versenyeredménnyel rendelkezik, annak 

elegendő 1 éves bírói tevékenység igazolása is, de ugyanúgy legalább 20 db S1 

szintű versenyszám bírálatát kell igazolnia eredménylistákkal . 

 gyakorlat előírt követelményeinek maradéktalan teljesítése és annak a 

gyakorlatvezető általi pozitív megítélése, azaz: legalább 5 gyakorlati nap, minimum 3 

különböző hivatalos versenyen, 2 különböző gyakorlatvezető mellett az alábbi 

tevékenységekkel (egy versenyen maximum két gyakorlat teljesíthető) és ezek 

dokumentálása a mellékelt táblázatban, a gyakorlatvezető aláírásával hitelesítve : 

 5db S2-es és 5 db GP kűr megbeszélése, pontozása, kommentálása a 

gyakorlatvezetővel. 

 5 db S2-es és 5 db GP kűr (min. 5 indulós) önálló bírálata, amit utána a 

gyakorlatvezető értékel (nem vizsga!) 

 asszisztálás 10 db S2-es versenyszámban CDI versenyen nemzetközi bíró 

mellett (Magyarországon is teljesíthető)  

, a Szakbizottság által szervezett vagy elfogadott, bíró 

továbbképzésen való részvétel a jelentkezést megelőző egy évben. 

az elméleti vizsga témáiból 

-és gyakorlati vizsga 

 

Elméleti vizsga (szóbeli) témakörei: 

 

 

 passage 

 

 

 

 

Gyakorlati vizsga: 

A jelölt elbírál a Díjlovagló Szakbizottság által kijelölt versenyen 1 min. 6 indulós S2  

versenyszámot, egyénileg, külön helyről. Az eredmény a versenyszámot bírált bírók 

eredményével kerül összehasonlításra és „megfelelt” illetve „nem felelt meg” 

minősítést kap. Értékelésre kerül a sorrend, a pontszámok nagysága és az adott 



11 

 

pontszámok és a hozzájuk tartozó megjegyzések összhangja, valamint az 

összbenyomás pontjai, valamint a bírálati sáv (az 1. és utolsó helyezett közötti % 

különbség nagysága). 

 

3.3.5 Nemzetközi bíróvá válás feltételei: 

1. Nemzetközi bírói tanfolyamra a Díjlovagló Szakbizottság és a Bírói Testület 

véleményének kikérése alapján a Magyar Lovas Szövetség jelölheti a pályázót. 

2. A jelöltnek min. 2 éves gyakorlatot kell igazolnia a hazai legmagasabb minősítési 

szinten (“S2”) teljesített bírói tevékenységgel (min. 50 “S2” program elbírálása a 

megelőző 3 év alatt). 

3. Magas szintű angol nyelvtudás. 

4. A jelöltnek teljesítenie kell az FEI követelményeket. 

3.3.6. „YH” (Fiatal ló) minősítési szint megszerzésének feltételei: 

KIDOLGOZÁS ALATT 

 Jelenleg minimum „M” szintű bírói licensz megléte. 

 Amint kidolgozásra került, akkor mindenkinek le kell vizsgáznia az új feltételek 

szerint ezen minősítésért. A vizsga nyelve magyar. 

 Az FEI YH bírói minősítés esetén a bíró hazai YH bírói minősítést is kap. 

3.4. A bírói vizsga 

3.4.1. Bírói vizsga felépítése és követelményrendszere 

1. A bírói vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. 

A Díjlovagló Szakbizottság minden év elején a versenynaptár elkészítésekor 

kijelöli azokat a versenyeket, ahol a bírói vizsga gyakorlati része teljesíthető. A 

gyakorlati vizsgára jelentkezni legkésőbb a kijelölt verseny időpontja előtt 1 

hónappal, a Díjlovagló Szakbizottság email címén lehet írásban. 

2. Az elméleti vizsga követelményrendszerét a fentiekben meghatározott, 

minősítési szintenként eltérő feltételrendszer tartalmazza . 

3. A gyakorlati vizsga követelményrendszerét a fentiekben meghatározott, 

minősítési szintenként eltérő feltételrendszer tartalmazza. 

3.4.2. A bírói vizsga elbírálása és értékelése 

Mind az elméleti, mind a gyakorlati bírói vizsga magyar nyelven zajlik. A 

lebonyolítását követően a vizsgabizottság “Megfelelt” vagy “Nem felelt meg” 

minősítéssel értékeli a vizsgázó teljesítményét. Sikeres bírói vizsgának 

tekinthető, ha a vizsgázó a vizsga elméleti és gyakorlati részén is “Megfelelt” 

minősítést kapott. 
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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. 

 

Egy sikertelen vizsgablokkot (elmélet vagy gyakorlat) egyszer lehet megismételni. 

Az újabb vizsga időpontját a vizsgabizottság határozza meg, de minimum 2 hónap 

múlva ismételhető. A második sikertelen vizsgablokk után a jelöltnek mindkét 

vizsgát illetve a gyakorlati képzést is ismét teljesítenie kell. 

 

A Díjlovagló Szakbizottság köteles a sikeres vizsgát tett bírók listáját közzétenni a 

honlapon, és köteles a bírói listán mindig az aktuális legmagasabb bírói minősítést 

feltüntetni. 

3.5. A bíróképzést irányító személyek és a vizsgabizottság 

1. Az egyes bírói minősülési szintek megszerzéséhez szükséges gyakorlati 

napokat a gyakorlatvezető irányítja és igazolja le. A gyakorlatvezetőket a 

Díjlovagló Szakbizottság kéri fel 1 év időtartamra, az “S2” és “nemzetközi” 

minősítéssel rendelkező magyar bírók közül a Bírói Testület véleményének 

kikérésével. 

2. A bírói vizsga elméleti részének felkészítő tanfolyamát a Díjlovagló 

Szakbizottság által esetenként kijelölt előadó tartja meg.  

3. A vizsgabizottság 3 tagú, melyből 1 (2) tag gyakorlatvezető és kettő (egy) a 

Díjlovagló 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. 

4. A bírói vizsgára felkészítő tanfolyam előadóinak, gyakorlatvezetőinek és a 

vizsgabizottság tagjainak díjazása: az S2-es bírói napidíj, útiköltség térítés, 

szállás és étkezés illeti meg. Ezt minden esetben a Díjlovagló Szakbizottság a 

jelöltektől beszedett díjból és szükség esetén saját forrásból finanszírozza (a 

verseny rendezőjére nem terhelhető rá). 

4. Bírói továbbképzések 

A Díjlovagló Szakbizottság köteles évente legalább egy alkalommal bírói 

továbbképzést szervezni vagy elismerni, melyek közül a bírói listán szereplő bírók 

kötelesek legalább két évente egy kétnapos továbbképzésen részt venni. 

Aki ezt nem teljesíti, felfüggesztésre kerül, licensz díját nem tudja befizetni, nem 

bírálhat. 

A bírói licensz szüneteltetésre maximum 3 évig lehetséges, ezután saját szintjére 

vizsgázhat, további 3 év szüneteltetés után A/L szintről kell újra vizsgáznia. 

 

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

beszámítható. 
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A hazai FEI bíróknak elegendő az FEI továbbképzési kritériumainak megfelelni. 

 

A új bírói minősítéssel rendelkező bírók meghívásának elősegítése szakbizottsági 

feladat. 

5. A bírók kötelezettségei 

1. A díjlovagló bíró köteles: 

a) a Magyar Díjlovagló Szabályzat mindenkor hatályos állapotát pontosan 

ismerni és alkalmazni, 

b) jelen bírói szabályzat tartalmát és esetleges módosításait pontosan ismerni és 

betartani, 

c) 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. 

d) a versenyszámban bemutatott programokat legjobb tudása szerint, objektíven 

pontozni, nem befolyásolva a többi bírót, 

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

pontszámot aláírásával igazolni, 

f) lemondását írásban jelezni, s köteles azonos színtű helyettesítését 

megoldani. 

g) kétévente legalább egy kétnapos,a Díjlovagló Szakbizottság által szervezett 

vagy elismert, továbbképzésen részt venni. 

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

mely max 10%kal léphető túl. 

3. A vezetőbíró  

Nemzeti versenyen csak magyar nemzetiségű bíró lehet vezetőbíró. 

Feladatai: 

 ellenőrzi a versenyzés feltételeit  

 a Bírókkal szóban kiértékeli a versenyszámokat  

 Amennyiben a verseny (Rendező/Szakbizottság) igényli a technikai 

értekezletet, akkor azt levezeti (technikai értekezlet nemzeti 

bajnokságokon kötelező). Amennyiben a technikai értekezlet a 

versenynapon (napokon) kívüli plusz napon kerül levezetésre, akkor a 

vezetőbírót további fél napidíj illeti meg. 
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6. Összeférhetetlenség 

Összeférhetetlenség áll fenn abban az esetben, ha a bíró: 

a) tulajdonosa vagy résztulajdonosa olyan lónak, amely adott versenyen általa 

bírálandó versenyszámban indul, 

b) edzői vagy bármilyen munkakapcsolatban áll az adott versenyen általa 

bírálandó versenyszámban induló versenyzővel, 

c) rokoni kapcsolatban áll az adott versenyen általa bírálandó versenyszámban 

induló lovassal,  

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

e) perben áll az adott versenyen általa bírálandó versenyszámban induló 

lovassal, annak edzőjével vagy rokonságával, 

f) az adott versenyen (nem csak a versenyszámban!) versenyzőként van jelen. 

g) 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 vezető bíró köteles a bejelentett összeférhetetlenséget figyelembe venni a 

bíróbeosztás készítésekor. 

7. Díjak és költségtérítések 

7.1. Bírói licensz díj 

A Bírói licensz díj a Magyar Lovas Szövetség által évente meghatározott díj, mely 

licensz katágóriánként eltérő összeg. 

Minden, a bírói listán szereplő bíró köteles évente a licensz kategóriájának 

megfelelő licensz díjat befizetni. 

Részletesen ld 1. melléklet 

7.2. A képzések költségei 

1. A bírói vizsgára felkészítő elméleti tanfolyam részvételi díja 12.000Ft/fő , a 

gyakorlati képzésen történő részvétel díja 5000 Ft/nap 

2. A Díjlovagló Szakbizottság által szervezett bírói továbbképzések 

megszervezése és költsége a Szakbizottság feladata. 

3. Nemzetközi kurzusokon történő részvétel költségeit a résztvevő viseli. 

7.3. Bírói napidíjak és költségtérítések 

Bírók költségtérítése. 

A díjlovagló versenyeken tevékenykedő bírókat a következő költségtérítés illeti 

meg: 
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1. Teljes utazási költség. 

Útiköltségként csak a lakóhely és a verseny színhelye közötti távolság 

számolható el. Javasolt térítés: nettó 90 Ft/km. 

 

2. Étkezés. 

 

Egynapos versenyen: A reggelin felül 1 teljes étkezés naponta. Ha a Rendező 

Bizottság ezt nem biztosítja, akkor étkezésenként 3000 ft --tal több 

költségtérítést kell kapnia. Emellett korlátlan mennyiségű kávéra, védőitalra, 

ásványvízre jogosult. További ellátás a bíró és a verseny rendezője közötti 

megállapodás függvénye. 

 

Többnapos versenyen: A reggelin felül 2 teljes étkezés naponta. Ha a Rendező 

Bizottság ezt nem biztosítja, akkor étkezésenként 3000 ft --tal több 

költségtérítést kell kapnia. Emellett korlátlan mennyiségű kávéra, védőitalra, 

ásványvízre jogosult. A reggelin felül 1 teljes étkezés naponta. Ha a Rendező 

Bizottság ezt nem biztosítja, akkor étkezésenként 3000 ft --tal több 

költségtérítést kell kapnia. Emellett korlátlan mennyiségű kávéra, védőitalra, 

ásványvízre jogosult. További ellátás a bíró és a verseny rendezője közötti 

megállapodás függvénye. 

 

 

 

 

3.Szállás. 

A szállást legalább panziós szinten kell biztosítani, reggelivel. Minden bíró saját 

vizesblokkal ellátott külön szobára jogosult. 

 

4. Bírói munka feltételei: tiszta, árnyékot biztosító és eső ellen is védelmet 

nyújtó bírói fülke vagy sátor, illetve ezek alternatívái. 

 

8. A Bírói Testület / SZMSZ 2016.01.21. 20.§ / 

A Bírói Testületnek tagja minden díjlovas versenybíró, aki érvényes minősítéssel és 

éves befizetett licenszszel rendelkezik. 

Együttműködik a díjlovas szakbizottsággal, melynek során képviseli a díjlovas 

bírókat, gyakorolja konzultációs, javaslattételi és egyetértési jogát. 

Működését a MLSZ jelenleg érvényes SZMSZ-ének 20. §-án alapuló belső 

szabályzata határozza meg. 
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MELLÉKLETEK: 

 

1. Melléklet: Bírói licence díj  

 

e évente kerül meghatározásra.  

2017-ben: I. kategória 15 000Ft II. kategória 12 000 Ft III. kategória 10 000 Ft 

 

2. Melléklet: Bírói díjak, egyéb juttatások  

A bírói díjakat a Szakbizottság minden versenyévad elején meghatározza, és 

közzéteszi. 

 

A Szakbizottság döntése alapján 2016. január 1-jétől a hazai egy napos 

versenyeken a Díjak/versenynap: 

 

amennyiben a versenynapra max 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 

 

 

 

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 

 

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 

 

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. 
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A többnapos versenyek (Nemzeti Bajnokságok, CDN-A/B) esetén a bírói napidíj a 

leadott nevezések számától függetlenül a következő: 

I. osztályú bírók esetében: 30.000 forint 

II. osztályú bírók esetében: 25.000 forint 

III. osztályú bírók esetében: 20.000 forint 

 

3. Melléklet: Gyakorlati képzés dokumentálása 

képzés dokumentálása - formanyomtatvány 

asszisztálás dokumentálása - formanyomtatvány 


