
MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG 

 RAJTENGEDÉLY-VIZSGA SZABÁLYZAT 

A rajtengedély vizsga a Magyar Lovassport Szövetség versenyengedély szerző vizsgája. 

A szabályzatot a Magyar Lovas Szövetség elnöksége fogadja el. 

1./ A rajtengedély vizsgára való jelentkezésnek az alsó korhatára a betöltött 8. életév. 

2./ Az adott szakág versenyzői licence az alábbi versenyengedély megléte alapján váltható ki. 

a.) díjugrató-lovastusa rajtengedély - díjugrató, lovastusa, díjlovas, western-reining, lovastorna 

távlovas rajtengedélyhez szakág specifikus elméleti vizsga letétele szükséges! 

b.) díjlovagló rajtengedély - díjlovas, lovastorna, western-reining szakágakba 

távlovas rajtengedélyhez szakág specifikus elméleti vizsga letétele szükséges! 

c.) fogathajtó rajtengedély - fogathajtó, western-reining szakágakban 

d.) lovastorna rajtengedély - lovastorna, western-reining szakágakban 

e.) távlovas rajtengedély - távlovas, western-reining szakágakban 

f.) western- reining rajtengedély - western-reining szakágakban 

3./ A rajtengedély-vizsgáztatók a Szövetség szakbizottságai által javasolt és az elnökség által 

jóváhagyott személyekből áll. 

4./ A rajtengedély-vizsgákra a Magyar Lovassport Szövetség két vizsgáztatót jelöl ki, akiknek 

a 

szabályzatban leírtak szerinti I.o. bírói díjat fizet. 

5./ A vizsga két különálló elméleti és gyakorlati modulból áll. 

a.) A rajtengedély-vizsga elméleti anyaga a „Rajtengedély vizsga felkészítő könyv”  

b.) A rajtengedély-vizsga gyakorlati követelményrendszerét a szakágak határozzák meg. 

6./ A rajtengedély-vizsgán való megjelenés feltételei: 

a) A vizsgázónak rendelkezni kell 

- tagkönyvvel és a Lovas Szövetségtől kapott igazolási számmal. 

- érvényes sportorvosi igazolással. 

- REV díjbefizetése (a rajtengedély.hu-n történő nevezés esetén ez megtörtént, versenyiroda 

tudja igazolni) 

b) A vizsgázónak meg jelölnie a regisztrált edzőjét, Aki aláírja a felkészítő könyvét, illetve 

a tagsági könyv 13. oldalán Megjegyzések lapon a következő bejegyzést teszi és 

szignálja: Díjlovagló vagy Díjugrató rajtengedély vizsgára felkészítettem.  

7./ A rajtengedély-vizsgára való jelentkezés a TopSoft ZRT nevezési program internetes 

felületén 



keresztül történik. 

8./ A rajtengedély-vizsga lebonyolításának rendszere 

a) Elméleti vizsga 

b) Gyakorlati vizsga (A vizsga lebonyolításához a díjugrató/lovastusa szakágban mentő 

kötelező, 

a többi szakágban ajánlott) 

c) Eredményhirdetés, oklevélátadás 

9./ A rajtengedély- vizsga moduljainak díját az Elnökség állapítja meg. 

a) Sikertelen gyakorlati vizsga esetén a gyakorlati vizsgát egy hónap elteltével lehet újra 

megismételni. 

b) A pótvizsgadíj megegyezik a vizsgadíj összegével. 

A szabályzat 2016. január 1-től lép hatályba. 

A RAJTENGEDÉLY VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELEI ÉS MENETE: 

1. FELTÉTELEK - A vizsgázónak rendelkeznie kell igazolási számmal. - A vizsgadíjat a 

Szövetség Ügyfélkapuján keresztül online vagy személyesen a Sportirodában (1087 

Budapest, Kerepesi út 7.) a vizsga előtt szükséges befizetni. - Regisztrált edző 

megjelölése és az edző jóváhagyása - Érvényes sportorvosi igazolás. 

2. JELENTKEZÉS MENETE I. Leigazolás REV csomag igénylése személyesen vagy az 

Ügyfélkapun keresztül történik. A csomag ára 8.700 Ft, amely tartalmazza a tagsági 

könyvet, igazoló lapot és a Rajtengedély vizsga felkészítő könyvet. 

3. A sportoló és az egyesület által kitöltött igazoló lap két példánya, valamint a tagsági 

igazolvány visszaküldése postai úton vagy személyes bemutatása II. Vizsgadíj 

befizetése A leigazolást követően a sportoló kap egy igazolási számot. 

4. III. Jelentkezés a vizsgára A rajtengedély vizsgára való jelentkezés a 

www.rajtengedely.hu oldalon történik. 

A vizsgáztatók feladatai: 

- a Lovas Szövetségtől kapott tagkönyv (igazolási számmal) ellenőrzése, 

- érvényes sportorvosi igazolás meglétének ellenőrzése, 

- a Rajtengedély vizsga felkésztő könyvben a felkészítő edző megnevezésének, aláírásának 

megléte, 

- a tagsági könyv 13. oldalán Megjegyzések lapon a felkészítő edző bejegyzésének megléte, 

 - a Rajtengedélyvizsga jegyzőkönyv kitöltése (vizsga helyszíne, időpontja, szakág 

megnevezése, lovas neve, igazolási száma, ló neve, elméleti és gyakorlati vizsga teljesítése 

megfelelt, nem felelt meg megjegyzésekkel) http://www.lovasszovetseg.hu/nyomtatvanyok/ 

- sikeres vizsga esetén (akár csak elmélet vagy gyakorlat esetén is) a tagsági könyv 13. 

oldalán a Megjegyzések lapon: Sikeres Díjlovagló/díjugrató (ha szükséges elméleti vagy 

gyakorlati) rajtengedély vizsgát tett, helyszín, dátum bejegyzést megtenni, 

http://www.lovasszovetseg.hu/nyomtatvanyok/


- Oklevelek kitöltése és átadása a protokoll és a tagsági könyvvel együtt a vizsgázónak (az 

oklevelek az MLSZ irodában beszerezhetők ügyfélfogadási időben: H-Cs: 9-15 óráig, P: 9-13 

óráig) 

- a kitöltött jegyzőkönyv eljuttattatása Klinger Zita irodavezető részére a vizsgát követő első 

munkanapon klinger.zita@lovasszovetseg.hu   

mailto:klinger.zita@lovasszovetseg.hu

