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2008. évi határozatok 

 
A 2008 ÉVI VERSENYEK SZOLGÁLTATÁSI ÁRAI  

 

Az áraknak biztosítaniuk kell színvonalas versenyek rendezését. 

A Szakbizottság 2007/31. határozata (2007.02.24) alapján a szolgáltatási árakra vonatkozó szabályozást 

azokon a versenyeken kell alkalmazni, ahol a bírókijelölés a Magyar Díjlovagló Szabályzat szerint a 

Szakbizottság hatáskörébe tartozik.  

A szolgáltatási szabályzat alkalmazása a többi verseny esetében ajánlott, de nem kötelező.  

Nevezési díjak: 
4.000,-Ft/ló/verseny 

Start díjak: 
3.000,- Ft/ló/start 

Box árak: (Az árak az alom szalmát tartalmazzák) 

3 napos verseny esetén: 20.000,-Ft 

2 napos verseny esetén: 16.000,-Ft 

A box árak az egész verseny összes napjára elkérhetők egyben akkor is, ha a versenyző nem veszi igénybe az 

egész versenyre a boxot. A fenti árszabás a maximálisan elkérhető díjakat jelenti. A rendező lefelé eltérhet. 

A fenti árak bruttó árak.  
  

Bírói díjak: 
Vezető bíró: 

18.000,-Ft/versenynap + áfa 

Bíró: 

14.000,-Ft/versenynap + áfa 

Utazási költség gépkocsi igénybevétele esetén: 

40,-Ft/km 

  

A fenti árszabás a minimálisan kifizetendő díjakat jelenti. A rendező felfelé eltérhet. 

A Szakbizottság 2007/31. határozata (2007.02.24) alapján a vezetőbíró a jelen Szabályozásban nem 

tárgyalt versenyek esetében is kiemelt pénzdíjra jogosult, mert a Magyar Díjlovagló Bírókra vonatkozó 

Szabályozásban leírt feladatainak ellátása többletmunkát jelent. 

A díjak kiírását, a verseny infrastruktúráját, színvonalát a Szakbizottság megbízottja alkalmanként 

ellenőrzi. 

 

2008-01-26-i határozatok - 2008/1 

 

2008/ 1. határozat (2008.01.26.): 2008-as és a 2009-es évi Magyar Bajnokság, Korosztályos Országos 

Bajnokság és Tanintézeti Országos Bajnokság megrendezésére pályázatot ír ki a Magyar Lovas Szövetség 

Díjlovagló Szakbizottsága. Mindegyik évre és mindegyik versenyre, külön pályázati űrlapon lehet pályázni. A 

kitöltött űrlapot info@magyardijlovas.hu e-mail címre kell megküldeni. 

 

2008/ 2. határozat (2008.01.26.): A Díjlovagló Szakbizottság elismeri, hogy a Szakbizottság által szervezett 

hortobágyi bíróképzésen (2007. november) sikeres ELMÉLETI VIZSGÁT tett:  

Bubán Zsolt, Csoba Norbert, Dr. Ungvári Zsigmond, Franyó Barbara, Ilyés Csaba, Kiss István, Lipóczky 

Krisztina, Lukács Attila, Nagy László, Pintye Éva, Pócsik Gábor, Suta Éva, Szladek Róbert, Szűcs András. 

A Magyar Díjlovagló versenybírókra vonatkozó Szabályozás értelmében a bírói (vagy magasabb bírói) minősítés 

megszerzéséhez több kritérium teljesítése szükséges, ezek közül az egyik, a sikeres elméleti vizsga. A 

hivatkozott szabályzat letölthető a www.magyardijlovas.hu honlap szakbizottság / szabályzatok menüpontról. 

 

2008/ 3. határozat (2008.01.26.): A Szakbizottság elismeri, hogy 2007-ben a Szakbizottság által szervezett éves 

bírói továbbképzésen részt vettek és a tesztet kitöltötték a felsorolt személyek. Ők eleget tettek a szabályzatban 

előírt kötelezettségnek (évenként legalább egy képzésen való részvétel). Nevek: Antalffy Gabriella, Beke Imre, 

Berényi Miklós, Berényi Miklósné, Bubán Zsolt, Budai Andrea, Csoba Norbert, Dr. Ungvári Zsigmond, Eszes 

Olga, Franyó Barbara, Ilyés Csaba, Janszky Gábor, Kiss Annamária, Kiss István, Klaus Andreas, Korsós Éva, 

Kovács Helga, Lipóczky Krisztina, Lukács Attila, Major Albert, Nagy László, Nemes Péter, Ordasi József, 

Parragh Ágnes, Pete János, Pintye Éva, Pócsik Gábor, Prutkay Zoltán, Sáfrán Eszter, Suta Éva, Szabó Szilvia, 

Széll Péter, Szikszainé Bujdosó Zsuzsanna, Szladek Róbert, Szűcs András, Török Alíz 
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2008/ 4. határozat (2008.01.26.): A Szakbizottság új versenyrendszert fogadott el, amely a következő: 

Ez a határozat felülírja a 2007/ 87. határozatot (2007.12.28.). 

licencek 

I. licencű díjlovas, az aki 

• 2008-ban, vagy azt követően MB versenyszámban kétszer minimum 55%-ot kapott, vagy  

• 2002-2007 között minimum 2. osztályú versenyző volt 

II. licencű díjlovas, az aki 

• Letette a rajtengedély-vizsgát, vagy 

• 2008-ban, vagy azt követően MB szintű versenyszámban vagy az alatt versenyez 

• 2002-2007 között 3. osztályú versenyző volt 

 

Elévülés nincs. 

Korosztályos Bajnokságon az értékelés során nincs licenc határ, azaz pl. junior kategóriában indulhat minden 

olyan lovas, aki 14-18 év közötti. 

Magyar Bajnokságon L kategóriában I. licencű lovas csak maximum 6 éves lóval indulhat. 

 

Versenyek kategóriái: (ld. még összefoglaló táblázat) 

„A"  

• M és a feletti versenyszámok írhatók ki, de kötelező S versenyszámot is kiírni 

• Bírókat a Szakbizottság jelöli ki 

• 2 vagy több napos 

• nyitott 

• Technikai delegált jelenléte kötelező (TD protokoll a verseny után) 

• Vezetőbírói protokollt kell készíteni 

„B" 

• M és az alatti versenyszámok írhatók ki (pl. L, A, E, ülésszépség verseny) 

• a bírókat az érvényben lévő bírói listáról választja a rendező 

„C" 

• nem „A" és nem „B" 

• bejelentett verseny 

• a bírókat az érvényben lévő bírói listáról választja a rendező 

• verseny lebonyolítása megfelel a díjlovas versenyek szabályainak 

• csökkentett minősítő pontot ad, amennyiben a díjlovagló programgyűjteményben szereplő díjlovagló 

programot lovagolják, egyéb esetben nem jár minősítő pont 

• nem lehet minősítő versenyként megnevezni 

• nem lehet licencszerző 

 

Kiegészítés: 

1. Ha egyszerre van CDN-B és CDN-A verseny, akkor a CDN-A-ra vonatkozó szabályokat kell érvényesíteni. 

2. Az M szintű versenyszámokat nehézség alapján két kategóriába sorolja a szakbizottság 

MA (20*60 m-as M számok) 

• Ezeket „A" kat. versenyen lehet kiírni 

MB (20*40 m-es M számok) 

• Ezeket „B" kat. versenyen lehet kiírni 

• licencszerző versenyszámként is kiírható 

3. Országos versenynek minősül minden „A" kategóriás verseny, továbbá minden olyan verseny , amit a 

Szakbizottság annak jelöl meg. 

4. Nemzeti Bajnokságok (maradt a korábbi kategorizálás) 

• CDN-A/B - Ifi Ob 

• CDN- A/B - Tanintézeti Ob 

• CDN- A/B - Magyar Bajnokság 

Korosztályos Bajnokságon az értékelés során nincs licenc határ, azaz pl. junior kategóriában indulhat minden 

olyan lovas, aki 14-18 év közötti. 

Magyar Bajnokságra vonatkozó további szabályozások 

1. minősülés feltétele: 

Az a ló-lovas páros indulhat a Magyar Bajnokságon, aki 

• Minimum 2 db hivatalos versenyen részt vett (hazai vagy külföldi CDN-A/B), és 

• ezeken minimum két alkalommal minimum 55%-ot lovagolt. 

2. Amennyiben a fenti feltételeket teljesítette, akkor a páros a következő kategóriákban indulhat (a lókizárás 

szabályát is figyelembe véve): amiben a minősülést megszerezte, vagy egy kategóriával alatta, vagy egy 

kategóriával fölötte. 

3. Azok a ló-lovas párosok, akik nem minősültek az OB-ra, azok fehér kártyát vásárolhatnak a nevezési díj 4-

szereséért, amelyből ¼ a rendezőt illeti meg, ¾ pedig a Szakbizottság pénzügyi keretét növeli. 
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4. Magyar Bajnokságon L kategóriában I. licencű lovas csak maximum 6 éves lóval indulhat. 

Versenyszámok értékelése 

MB szintű versenyszámban vagy az alatt az I. és II. licencű lovast kötelező külön értékelni egy versenyszámon 

belül, emellett a rendező dönthet, hogy a versenyszám értékelésénél alkalmaz-e további felosztást pl. 

korosztályos 

 

Minősítő pontrendszer (összefoglaló táblázat) 

 
CDN-C CDN-B CDN-A 

Elért %  A  L  LM  M(A,B)  S1  S2  SZ  A  L  LM  M(A,B)  S1  S2  SZ  M(A)  S1  S2  SZ  

50,00-

54,99  
1 2 2,5 3 4 6 1 1 2 2,5 3 4 6 1,5 3 4 6 2 

55,00-

59,99  
1,1 2,1 2,6 3,1 4,1 6,1 1 1,1 2,1 2,6 3,1 4,1 6,1 1,5 3,1 4,1 6,1 2 

60,00-

64,99  
1,2 2,2 2,7 3,2 4,2 6,2 1 1,2 2,2 2,7 3,2 4,2 6,2 1,5 3,2 4,2 6,2 2 

65,00-

69,99  
1,4 2,4 2,9 3,4 4,4 6,4 1 1,4 2,4 2,9 3,4 4,4 6,4 1,5 3,4 4,4 6,4 2 

70,00-

74,99  
1,5 2,5 3 3,5 4,5 6,5 1 1,5 2,5 3 3,5 4,5 6,5 1,5 3,5 4,5 6,5 2 

 

Országos bajnokságnál CDN-A hoz képest további * 1,25-ös szorzó 

 

Nemzetközi versenyeknél CDN-A hoz képest további:  

- CDI 1*, CDI2* versenyeknél *1,0-ás szorzó  

- CDI 3*, CDI4*, CDI5*, CDI-W, CDI-Y/J és Póni nemzetközi versenyeknél *1,5-ös szorzó 

- Felnőtt és Junior EB, VB versenyeknél *1,75-ös szorzó 

Hivatalos minősítő pontot nemzeti versenyen 50% feletti eredmény, nemzetközi versenyen 55% felett lehet 

szerezni. 

 

Lókizárás 
azonos lovassal egy versenyévadon belül 

  Ha a ló már indult Akkor nem indulhat 

Nagydíj szintű versenyszámban M szintű versenyszámban vagy az alatt 

S szintű versenyszámban L szintű versenyszámban vagy az alatt 

M szintű versenyszámban A szintű versenyszámban vagy az alatt 

L szintű versenyszámban E szintű versenyszámban vagy az alatt 

 

 

Versenykiírás közzétételi díja 

A Szakbizottság azt a határozatot hozta, hogy 2008-tól a verseny rendezőjének a versenykiírás közzétételi díját 

KÖZVETLENÜL a Magyar Lovas Szövetség felé kell befizetnie. A befizetésen túl a verseny rendezőjének a 

befizetés tényét hitelt érdemlően igazolnia kell a honlap fenntartója felé, aki csak ezt követően teszi közzé a 

versenykiírást a Honlapon. A szakbizottság fokozott figyelmet fordít a jövőben a 2007/23 határozat 

(2007.02.24)-ának betartatására, azaz "A Szakbizottság akkor ismeri el hivatalos versenynek az adott versenyt, 

ha a versenykiírás a honlapon (www.magyardijlovas.hu) az előírt időben és a szabályzatnak megfelelően 

megjelent." 

 

Az alábbi szabályozás érvénybe lépésekor érvényét veszti a témában kiadott minden szabályozás.  

Ennek megfelelően hatályon kívül helyezte a Szakbizottság a  

• Díjlovagló Szakág Minősítő Szabályzatát (2005) 

• (korábbi Minősítő Pontok Táblázatát) 

• (korábbi Magyar Lovassport Szövetség - DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZATának vonatkozó részeit) 

 

2008 évi lovas licencdíj ( a Közgyűlés szavazata alapján) 

Rajtengedély letételének évében: 0 Ft/ év 

II. licenccel rendelkező lovasoknak: 8 000 Ft/ év 

I. licenccel rendelkező lovasoknak: 15 000 Ft/ év 

 

 

 

 

 



 4 

2008-02-17-i határozatok - 2008/2 

 

2008/ 5. határozat (2008.02.17.): A Magyar Lovasszövetség felkérésére a Díjlovagló Szakbizottság ismételten 

megküldi a díjlovagló rajtengedély vizsgára vonatkozó határozati javaslatát, amelynek lényege, hogy a 

díjlovagló rajtengedély vizsga gyakorlati részén nem kell ugratni. 

 

2008/ 6. határozat (2008.02.17.): A Magyar Lovasszövetség felkérésére a Díjlovagló Szakbizottság döntött az 

Edzői Bizottságba delegálandó személyről. A Szakbizottság Pachl Pétert javasolja. 

 

2008/ 7. határozat (2008.02.17.): A Díjlovagló Szakbizottság határozott, hogy a szakági honlapon közzéteszi az 

MLSZ elnöksége által javasolt módosított Alapszabályt. A Szakbizottság bátorítja a klubokat, hogy éljenek 

szavazati jogukkal és szavazzanak a 2008. március 7-i MLSZ Közgyűlésen. A módosított Alapszabállyal 

kapcsolatban az észrevételeket az info@magyardijlovas.hu fórumon gyűjt a Szakbizottság, amelyeket az MLSZ 

felé továbbít. A Szakbizottság javaslata: a szakág az eddigi gyakorlatnak megfelelően közvetlenül csatlakozzon 

az MLSZ-hez 2008-évben, továbbá: 2009-ben szakági Közgyűlés döntsön, hogy a Díjlovagló Szakág az MLSZ-

hez „önálló jogi személy” jogi formában csatlakozva tevékenykedjen-e tovább. 

 

2008/ 8. határozat (2008.02.17.): A Szakbizottság megtárgyalta a 2008. évi bírói listát. Akinek a neve mellett * 

van, az nem vett részt 2007-évben bíróképzésen. A szakbizottság azt az engedményt teszi, hogy amennyiben 

ezek a személyek a 2008. évi első bíróképzésen részt vesznek, úgy a bírói minősítésük megmarad, ellenkező 

esetben a szabályzatnak megfelelően a bírói tevékenység szüneteltetésre kerül sor. A Szakbizottság a 2008. 

február 15-én kézhez kapott Magyar Lovasszövetség elnökségi döntése alapján módosította a szakág által 

összeállított névsort. Ezt figyelembe véve a 2008. évi hazai bírói lista a következő: 

 

  HIVATALOS BÍRÓI LISTA - 2008       

  Bíró neve   Minősítés megjegyzés 

 1 dr. Mándi Barnabás   O   

 2 Hansághy Péter   I   

 3 Hillier Orsolya   C   

 4 Szücs - Gáspár Kinga   C   

 5 Balázs József * S2 nem vett részt képzésen 

 6 Kiss István   S2   

 7 Mándi Katalin * S2 nem vett részt képzésen 

 8 Szladek Róbert   S2   

 9 Berényi Miklós   S1   

 10 Wágenhofferné Magyar Ágnes * S1 nem vett részt képzésen 

 11 Berényi Miklósné Anna   M   

 12 Franyó Barbara   M   

 13 Gőblyös István dr. * M nem vett részt képzésen 

 14 Janszky Gábor   M   

 15 Korsós Éva   M   

 16 Major Albert   M   

 17 Ordasi József   M   

 18 Prutkay Zoltán   M   

 19 Szikszainé Bujdosó Zsuzsanna   M   

 20 Pintye Éva dr.   M   

 21 Szűcs András   M   

 22 Buban Zsolt   L   

 23 Budai Andrea   L   

 24 Korb Zsófia * L nem vett részt képzésen 

 25 Mihók Zsuzsa * L nem vett részt képzésen 

 26 Négyesi Gábor Tamás * L nem vett részt képzésen 

 27 Petrovics Eszter * L nem vett részt képzésen 

 28 Széll Péter   L   

 

2008/ 9. határozat (2008.02.17.): A Díjlovagló Szakbizottság a 2008. évi bíróképzéseket összesen 300ezer 

forinttal támogatja. 

 

mailto:info@magyardijlovas.hu
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2008/ 10. határozat (2008.02.17.): A Díjlovagló Szakbizottság kijelölte a CDN-A/B hidegségi verseny (2008. 

április 19-20) bíróit: Budai Andrea, Gunther Fuchs, Hillier Orsolya, Major Albert, Prutkay Zoltán, Julius 

Schmeer, Szladek Róbert. 

 

2008-03-28-i határozatok - 2008/3 

 

2008/ 11. határozat (2008.03.28.): A Díjlovagló Szakbizottság részben módosítja és részben kiegészíti 2008/4. 

határozatát (2008.01.26):  

a) A licenc-besorolásra vonatkozó részt kiegészíti: amennyiben a versenyző, igazolja, hogy 1. vagy 2. osztályú 

versenyző volt, akkor I. licencű lovasként lesz nyilvántartva. 

b) A licenc átlépésre vonatkozó részt módosítja és kiegészíti: legalább 5 alkalommal kell 55% -ot vagy afölött 

teljesíteni licencszerző versenyszámban. A licencváltás akkor történik, amikor a lovas teljesítette a licenc 

átlépésre vonatkozó kritériumot és igazoltan befizette a licencdíj különbözetet. 

c) A II. licencű lovasokra vonatkozóan az engedélyezett versenyzési szintet módosítja: M(B) versenyszámokban 

II.-es licencű versenyző csak akkor indulhat, ha a versenyszám licencszerző versenyszámként van meghirdetve. 

Licencszerző versenyszámot be kell jelenteni a szakbizottságnak, és a kiírásban külön versenyszámként kell 

feltüntetni. Erre a versenyszámra a szakbizottságnak egy bírót kell delegálnia.  

Az a),b),c) pontok hatálybalépése: 2008. április 1. 

d) A versenykategóriáknál leírt kritériumokat módosítja: A CDN-B* versenyeknél a bírókat az MA és a feletti 

versenyszámokra a Díjlovagló Szakbizottság jelöli ki a rendezővel egyeztetve.  

A d) pont hatálybalépése: a 2008. április 01. után beérkezett kiírásoknál kell figyelembe venni. 

 

2008/ 12. határozat (2008.03.28.): A Díjlovagló Szakbizottság a beérkezett pályázatok alapján döntött a 

nemzeti bajnokságok helyszíneiről:  

A 2008-as évben az IFI OB-t Hidegség, az OB-t Hortobágy, a Tanintézeti OB-t Sóskút rendezheti. 

A 2009-es évben az IFI OB-t Kaposvár, az OB-t Hortobágy, a Tanintézeti OB-t Székesfehérvár rendezheti 

Erről a döntésről az érintettek külön értesítést kapnak. 

A szakbizottság az elbírálásnál azokat a pályázókat részesítette előnyben, akik korábban már rendeztek CDN-A 

(vagy Orsz. minősítő) versenyt. A 2008-as versenyévad befejezésével a tapasztalatok alapján a Szakbizottság 

indokolt esetben módosíthatja a 2009. évi versenyrendezési jogok odaítélését. 

 

2008/ 13. határozat (2008.03.28.): A Díjlovagló Szakbizottság kijelölte a 2008. évi CDN-A és CDN-A/B 

versenyek bíróit: 

CDN-A/B, április 19-20, Hidegség (2008/10 határozat kiegészítése): az A, L számokban várható nagy létszám 

miatt további két bírót jelölt ki a Szakbizottság: Szikszainé Bújdosó Zsuzsannát, Czuczor Évát. 

Ifi Ob, Június 28-29, Hidegség: Vezetőbíró: Berényi Miklós, Tagok: Hillier Orsolya, Budai Andrea, Pruttkay 

Zoltán, 2 külföldi bíró (lehetőleg FEI) 

CDN-A/B, Július 5-6, Sóskút: Vezetőbíró: Szladek Róbert, Tagok: Berényi Miklós, Franyó Barbara, Kiss 

István, Pruttkay Zoltán, Wágenhofferné Magyar Ágnes. 

Magyar Bajnokság, augusztus 8-10, Hortobágy: Vezetőbíró: Hillier Orsolya, Tagok: Berényi Miklós, Budai 

Andrea, Pruttkay Zoltán, Szladek Róbert, 3 külföldi bíró (lehetőleg FEI), tartalékbíró: Major Albert. 

A Magyar Bajnokságon L, M, S1, S2 szintű versenyszámok írhatók ki. A Bajnokság helyszínén a bajnoksággal 

egyidőben „A" versenyszám nem rendezhető. 

CDN-A/B, augusztus 23-24, Hidegség: Vezetőbíró: Kiss István, Tagok: Pruttkay Zoltán, 3 külföldi (lehetőleg 

FEI) bíró, (23-án) Franyó Barbara, (24-én) Major Albert 

CDN-A, szeptember 19-21, Fót: Vezetőbíró: G. Riexinger (CDI-vel együtt), Tagok: Budai Andrea, Pruttkay 

Zoltán, Szladek Róbert, a CDI***-re hivatalos FEI bírók. 

A Tanintézeti OB ideje: 2008. augusztus 30-31. Bírókijelölés később. 

 

2008/ 14. határozat (2008.03.28.): A Hortobágyi Kht. azzal a kéréssel fordult a Szakbizottsághoz, hogy 

támogassa abban a szakmai elképzelésében, hogy 2010-ben ifi Eb-t rendezhessenek. A Szakbizottság 

támogatásáról biztosítja a rendezőt, és erről tájékoztatja a Magyar Lovas Szövetséget. 

 

2008/ 15. határozat (2008.03.28.): A Challenge Cup versenysorozatban 2008-ban nem vesz részt 

Magyarország. A döntést az érintettek igényeinek felmérése után hozta a Szakbizottság. Az ügyben a Magyar 

Lovas Szövetség felé kapcsolattartó: Kemény Zsuzsanna. 

 

2008/ 16. határozat (2008.03.28.): A Szakbizottság döntött FEI Rules for Dressage Events (FEI Díjlovagló 

Szabályzat) jelenleg érvényes szabályzat teljes szövegének lefordításáról. Két árajánlat közül a Szakbizottság 

Pachl Péter ajánlatát fogadta el, mert az anyagilag kevesebb költséget jelent. Fordítási határidő: 2008. április 30. 
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A szakbizottság döntött arról is, hogy a Magyar Díjlovagló Szabályzatot egységes szerkezetben kiadja, amely 

kiadvány tartalmazni fogja a Magyarországon rendezett nemzeti díjlovagló versenyeken alkalmazandó összes 

szabályt. A munka elkészítésére dr. Terék Sándort fogja a Szakbizottság felkérni. 

 

2008-04-18-i határozatok - 2008/4 

Nem született újabb határozat. 

 

2008-05-18-i határozatok - 2008/5 

 

2008/ 17. határozat (2008-05-18): A Magyar Díjlovagló Szakbizottság támogatja a Díjlovagló Parasport Edzői 

továbbképzést, amelyre a Kaposvári Egyetem - Egészségügyi Centrum Lovasakadémia egységében 2008. 

augusztus 11-13 között kerül sor. Az eseménynek önfenntartónak kell lennie. 

 

2008/ 18. határozat (2008-05-18): Ha valamely klub, vagy lovarda CDN-A versenyt kíván rendezni, ezt a 

szándékát a tárgyévet megelőző november 30-ig kell bejelenteni a Díjlovagló Szakbizottság felé. 

 

2008/ 19. határozat (2008-05-18): A Díjlovagló Szakbizottság a Magyar Bajnokságon a 3 külföldi bíró 

meghívásból adódó többlet költségek fedezésére 300 000 Ft támogatást biztosít, az ifi Bajnokság, ahol 2 külföldi 

bíró meghívására kerül sor, ez az összeg 200 000 Ft. 

 

2008/ 20. határozat (2008-05-18): A Díjlovagló Szakbizottság a márciusi bíróképzést követően frissítette a bírói 

listát. A lista a Honlap Minősítések menüpont alatt letölthető. 

 

2008/ 21. határozat (2008-05-18): Rajtengedély vizsgáztatók: Major Albert, Berényi Miklós, Szladek Róbert, 

Kiss István, Balázs József, Budai Andrea, Wágner Kinga, Hillier Orsolya. A névsor elérhető a Honlap 

minősítések menüpont alatt. 

 

2008/ 22.határozat (2008-05-18): Decsi Enikő a sóskúti versenyen (2008. május 3-4) megsértette a 2007/ 87. 

határozatot (2007.12.28.) (lókizárás-elve) 

A szabályok ilyen megszegése esetén minősítő pont és helyezés nem jár. Kérjük a rendezőt, korrigálja az 

eredménylistát és erről, a jelen szakbizottsági határozat megjelenésétől számított 30 napon belül írásban értesítse 

a versenyszámban érintetteket.  

Minden hasonló esetben a Szakbizottság ugyanígy fog eljárni. 

 

2008-09-05-i határozatok - 2008/6 

 

2008/23 határozat (2008.09.05) A Szakbizottság konzultációt hirdet meg a bírók részére. 

Ideje: 2008.november 9. Bővebb információ e-mailon keresztül. 

 

2008/24 határozat (2008.09.05)Díjlovagló rajtengedély vizsgáztatók részére kötelező továbbképzést ír elő a 

Szakbizottság. Helye: Sarlóspuszta, ideje: 2008. október 24-25-26. 

Bővebb információ e-mailen keresztül vagy személyesen. 

 

2008/25határozat (2008.09.05) 

Díjlovagló Szakbizottság tudomásul veszi,hogy a MLSZ saját honlapot és nevezési rendszert kíván üzemeltetni 

minden szakágra kiterjedően 

 

2008-11-09-i határozatok - 2008/7 

 

2008/26 határozat (2008. 11.09)  Változások a Magyar Díjlovagló Szakbizottság hivatalos honlapjában. 

A Díjlovagló Szakbizottság döntése alapján 2009 január 1-től a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakág 

hivatalos honlapja a http://dijlovaglas.lovasszovetseg.hu. Az új nevezési rendszer ettől az időponttól kezdődően 

szintén ezen az oldalon keresztül, vagy közvetlenül a www.nevezesdijlovas.hu web oldalról érhető el. A 

Szakbizottsági ülések határozatai, és egyéb hírek 2008. novembertől már felkerülnek a honlapra. Ez a határozat 

felülírja a 2007/21 (2007.02.24) szakbizottsági határozatot. A Szakbizottság a szakági adminisztrátori feladatok 

elvégzésére megbízza Nagy Juditot. (Elérhetőség: 06-30-242-3553). 

 

2008/27 határozat (2008. 11.09) Éves Szakági Közgyűlés ideje: 2009. január 31  

 

 

 

 

 

http://www.horvath-lukacs.hu/dijlovas/#hatarozatok
http://dijlovaglas.lovasszovetseg.hu/
http://www.nevezesdijlovas.hu/
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2008/28 határozat (2008. 11.09) Szakbizottság által szervezett szakmai képzések 2009-ben (tervezet)  
Képzés Képzések száma 

Bírói továbbképzés 4  

Versenyiroda képzés 2  

Korosztályos és válogatott lovasok szakmai képzése 4  

Edzők továbbképzése 2  

 

2008/29 határozat (2008. 11.09) Versenyirodák képzése 

A Díjlovagló Szakbizottság szeretné, ha a jelenleg már jelentős szakmai és gyakorlati tapasztalattal bíró 

versenyirodák minél zökkenő mentesebben állhatnának át az új nevezési rendszerre. Az új nevezési rendszer 

használata nagyobb önállóságot ad a versenyirodáknak.  A nevezési program használatának, és egyéb hasznos 

ismereteknek az elsajátítása érdekében 2009-ben két versenyirodai képzést biztosítunk a meglévő, és az új 

belépni kívánó versenyirodák részére. Szeretnénk előre felhívni a versenyirodák figyelmét, hogy 2009-ben csak 

a Magyar Lovas Szövetség rendszerébe regisztrált, és a képzésen részt vett irodák szervezhetnek versenyt. 

Az első képzés időpontja:  2009. január 17. 

 

2008/30 határozat (2008. 11.09) Edzői regisztráció: 

A Díjlovagló Szakbizottság a Magyar Lovas Szövetség 2/2008/X.30. határozata alapján, felkér minden 21. 

életévét betöltött díjlovas edzőként tevékenykedő szakembert, hogy edzői végzettségre való tekintett nélkül 

regisztrálja magát a www.lovasszovetseg.hu oldal „Partnerek” alatt található edzői regisztrációnál. A regisztráció 

ingyenes. 

A jelentkezés határideje 2008. december 31.  

 

2008/31 határozat (2008. 11.09) 2009. évi versenynaptár: 

A Magyar Lovas Szövetség egységesen minden szakágtól november végéig bekéri a 2009. évi versenynaptárt. 

Ennek érdekében minden versenyrendező 2008. november 23-ig jelezze a dijlovaglas@lovasszovetseg.hu címre, 

hogy mikor, és milyen szintű díjlovagló versenyt kíván 2009-ben rendezni. A későbbi jelentkezéseket csak 

rendkívüli esetben tudja a szakbizottság elfogadni. 

 

2008-11-30-i határozatok - 2008/8 

Nem született újabb határozat. 

 

 2008-12-21-i határozatok- 2008/9 

2008/32. határozat (2008.12.21) A Horváth-Lukács féle Honlap (magyardijlovas.hu) támogatása 2008-ban 

A Szakbizottság megtárgyalta a díjlovagló Honlap 2008. évi működésével kapcsolatos költségek és kifizetések 

összegét. Ezek alapján döntött arról, hogy a 2008. évben a versenykiírások közzétételi díjaiból befolyt 740 ezer 

Ft-ot a honlap működtetésére a Horváth és Lukács Kft-részére elszámolja. Egyben megköszöni Horváth 

Lászlónak a honlappal kapcsolatos eddigi tevékenységét; a Szakbizottság számít a jövőbeni együttműködésére, 

szakmai támogatására. 

2008/33. határozat (2008.12.21) 2009-ben érvényes versenyrendszer (változás sárgával kiemelve) 

licencek 

I. licencű díjlovas, az aki 

• 2002-2007 között minimum 2. osztályú versenyző volt vagy 

• 2008-ban, vagy azt követően licencszerző versenyszámban legalább 5 alkalommal 55% -ot vagy afölött 

teljesített. A licencváltás akkor történik, amikor a lovas teljesítette a licenc átlépésre vonatkozó kritériumot és 

igazoltan befizette a licencdíj különbözetet. A licencváltáshoz mindig az utolsó két évben a licencszerző 

versenyeken elért eredmények számítanak.  

II. licencű díjlovas, az aki 

•  2002-2007 között 3. osztályú versenyző volt, vagy• 2008-ban vagy azt követően rajtengedély-vizsgát tett, 

vagy 

• 2008-ban vagy azt követően MB szintű versenyszámban vagy az alatt versenyez. M(B) versenyszámokban II.-

es licencű versenyző csak akkor indulhat, ha a versenyszám licencszerző versenyszámként van meghirdetve. 

Licencszerző versenyszámot be kell jelenteni a szakbizottságnak, és a kiírásban külön versenyszámként kell 

feltüntetni. Erre a versenyszámra a szakbizottságnak egy bírót kell delegálnia.  

 

 

mailto:dijlovaglas@lovasszovetseg.hu
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Amennyiben a versenyző, igazolja, hogy 1. vagy 2. osztályú versenyző volt, akkor I. licencű lovasként lesz 

nyilvántartva. 

 

Elévülés nincs. 

Versenyek kategóriái 

„A"  

• MA és a feletti versenyszámok írhatók ki, de kötelező minden versenynap S versenyszámot is kiírni 

• Bírókat a Szakbizottság jelöli ki 

• 2 vagy több napos 

• nyitott 

• Technikai delegált jelenléte kötelező (TD protokoll a verseny után) 

• Vezetőbírói protokollt kell készíteni 

„B" 

• MB és az alatti versenyszámok írhatók ki (pl. L, A, E, ülésszépség verseny) 

• a bírókat az érvényben lévő bírói listáról választja a rendező 

„C" 

• nem „A" és nem „B" 

• bejelentett verseny 

• a bírókat az érvényben lévő bírói listáról választja a rendező 

• verseny lebonyolítása megfelel a díjlovas versenyek szabályainak 

• csökkentett minősítő pontot ad, amennyiben a díjlovagló programgyűjteményben szereplő díjlovagló 

programot lovagolják, egyéb esetben nem jár minősítő pont 

• nem lehet minősítő versenyként megnevezni 

• nem lehet licencszerző 

 

Kiegészítés: 

1. Ha egyszerre van CDN-B és CDN-A verseny, akkor a CDN-A-ra vonatkozó szabályokat kell érvényesíteni; 

továbbá ekkor a B*-os versenyszámokat (MA, S1, S2) CDN-A kategória feltételei szerint kell megrendezni. 

2. Az M szintű versenyszámokat nehézség alapján két kategóriába sorolja a szakbizottság 

MA (20*60 m-as M számok) 

• Ezeket „A" kat. versenyen lehet kiírni 

MB (20*40 m-es M számok) 

• Ezeket „B" kat. versenyen lehet kiírni 

• licencszerző versenyszámként is kiírható 

3. Országos versenynek minősül minden „A" kategóriás verseny, továbbá minden olyan verseny , amit a 

Szakbizottság annak jelöl meg. 

4. Nemzeti Bajnokságok (maradt a korábbi kategorizálás) 

• Ifi Ob - CDN-A/B - 

• Tanintézeti Ob - CDN- A/B 

• Magyar Bajnokság - CDN- A*/B 

A Nemzeti Bajnokságok zárt versenynek minősülnek, ennek megfelelően a lovak nem hagyhatják el a verseny 

helyszínét, valamint lovagolni csak a kijelölt pályákon lehet. 

Nemzeti Bajnokságokkal és Országos Minősítő versenyekkel egyidejűleg semmilyen más verseny nem 

rendezhető. 

5. Korosztályos Bajnokságon az értékelés során nincs licenc határ, azaz pl. junior kategóriában indulhat minden 

olyan lovas, aki 14-18 év közötti. Valamint: nem érvényes a lókizárás elve. 

6. Magyar Bajnokságra vonatkozó további szabályozások 

6.1. minősülés feltétele: 
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Az a ló-lovas páros indulhat a Magyar Bajnokságon, aki 

• Minimum 2 db hivatalos versenyen részt vett (hazai vagy külföldi CDN-A vagy B), és 

• ezeken minimum két alkalommal minimum 55%-ot lovagolt. 

6.2. Amennyiben a fenti feltételeket teljesítette, akkor a páros a következő kategóriákban indulhat (a lókizárás 

szabályát is figyelembe véve): amiben a minősülést megszerezte, vagy egy kategóriával alatta, vagy egy 

kategóriával fölötte. 

6.3. Azok a ló-lovas párosok, akik nem minősültek az OB-ra, azok fehér kártyát vásárolhatnak a nevezési díj 4-

szereséért, amelyből ¼ a rendezőt illeti meg, ¾ pedig a Szakbizottság pénzügyi keretét növeli. 

6.4. Magyar Bajnokságon L kategóriában I. licencű lovas csak maximum 6 éves lóval indulhat. 

7. Külföldi nemzeti versenyeken magyar versenyzők szerezhetnek a nemzetközi versenyzéshez szükséges 

minősülést, ha azt előzetesen a szövetségi kapitánnyal egyeztették és ő jóváhagyta. (2007/ 42. (2007.04.29) 

határozat megerősítése) 

8. A hazai versenyeken a nemzetközi versenyre minősítő versenyszámokban minimum két minimum I. osztályú 

bírónak kell lennie, a minősülés megszerzéséhez az összpontszám számít (2007/ 43. (2007.04.29) határozat 

megerősítése) 

9. A szövetségi kapitány köteles a Szakbizottságot tájékoztatni a névszerinti és a végleges nevezéssel egy időben 

a kontinentális bajnokságon résztvevő válogatott keret összeállításáról. (2007/ 44. (2007.04.29) határozat 

megerősítése) 

10. MB versenyszámokig kiírható összevont bíráskodás. 

A CDN-B* versenyeknél a bírókat az MA és a feletti versenyszámokra a Díjlovagló Szakbizottság jelöli ki a 

rendezővel egyeztetve.  

 

Versenyszámok értékelése 

MB szintű versenyszámban vagy az alatt az I. és II. licencű lovast kötelező külön értékelni egy versenyszámon 

belül (kivéve a Nemzeti Bajnokságoknál), emellett a rendező dönthet, hogy a versenyszám értékelésénél 

alkalmaz-e további felosztást pl. korosztályos 

Regisztrált versenyirodák  

2009-től csak a Magyar Lovas Szövetség rendszerébe regisztrált, és a szakág által szervezett képzésen részt vett 

irodák szervezhetnek versenyt. (2007/4 (2007.02.02) határozat megerősítése) 

Minősítő pontrendszer (összefoglaló táblázat)  -  érvényes 2009.jan.1-től 

 
CDN-C CDN-B CDN-A 

Elért %  A  L  LM  M(A,B)  S1  S2  SZ  A  L  LM  M(A,B)  S1  S2  SZ  M(A)  S1  S2  SZ  

50,00-

54,99  
1 2 2,5 3 4 6 1 1 2 2,5 3 4 6 1,5 3 4 6 2 

55,00-

59,99  
1,1 2,1 2,6 3,1 4,1 6,1 1 1,1 2,1 2,6 3,1 4,1 6,1 1,5 3,1 4,1 6,1 2,5 

60,00-

64,99  
1,2 2,2 2,7 3,2 4,2 6,2 1 1,2 2,2 2,7 3,2 4,2 6,2 1,5 3,2 4,2 6,2 2,5 

65,00-

69,99  
1,4 2,4 2,9 3,4 4,4 6,4 1 1,4 2,4 2,9 3,4 4,4 6,4 1,5 3,4 4,4 6,4 2,5 

70,00-

74,99  
1,5 2,5 3 3,5 4,5 6,5 1 1,5 2,5 3 3,5 4,5 6,5 1,5 3,5 4,5 6,5 2,5 
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Kiegészítés:   Országos bajnokságnál CDN-A hoz képest további * 1,25-ös szorzó 

 

Nemzetközi versenyeknél CDN-A hoz képest további:  

- CDI 1*, CDI2* versenyeknél *1,0-ás szorzó  

- CDI 3*, CDI4*, CDI5*, CDI-W, CDI-Y/J és Póni nemzetközi versenyeknél *1,5-ös szorzó 

- Felnőtt és Junior EB, VB versenyeknél *1,75-ös szorzó 

Hivatalos minősítő pontot 55% vagy a feletti eredménynél lehet szerezni. 

Lókizárás 

azonos lovassal egy versenyévadon belül 

   

Ha a ló már indult Akkor nem indulhat 

Nagydíj szintű versenyszámban M szintű versenyszámban vagy az alatt 

S szintű versenyszámban L szintű versenyszámban vagy az alatt 

M szintű versenyszámban A szintű versenyszámban vagy az alatt 

L szintű versenyszámban E szintű versenyszámban vagy az alatt 

 

Amennyiben a lovas megsérti a lókizárás elvét, attól a lovastól el kell venni a versenyszámban elért helyezést és 

a minősítő pontot és amennyiben a helyszínen nem került rá sor, akkor az észrevételt követő 30 napon belül a 

versenyiroda köteles írásban értesíteni a versenyszámban érintetteket a változásról. 

 

Ez a határozat felülírja a 2007/13 (2007.02.02), 2007/ 83. (2007.11.25.), 2007/ 87. (2007.12.28.), 2008/ 4. 

(2008.01.26.), 2008/ 11. (2008.03.28.) határozatokat, a Díjlovagló Szakág Minősítő Szabályzatát (2005), 

korábbi Minősítő Pontok Táblázatát, Magyar Lovassport Szövetség - DÍJLOVAGLÓ SZABÁLYZATának 

vonatkozó részeit 

2008/34. határozat (2008.12.21) Bírói minősítések (változás sárgával kiemelve)) 
Az MLSz  2008. okt-i döntését figyelembe véve a korábbi bírói besorolás az alábbiak szerint változik: 

 I. osztályú bíró= korábbi S2 kategóriájú bíró  

 II. osztályú bíró= korábbi S1 vagy M kategóriájú bíró 

 

III. osztályú bíró= korábbi A/L kategóriájú bíró 

Gyakorló bíró= aki sikeres elméleti vizsgát tett, bíráskodásra nem jogosult 

(Változatlan:) nemzetközi bíró= FEI listán szerepel 

 

Minden III és II osztályú bíróknak évente 1-szer, minden I. oszt bírónak 2 évente 1-szer minimum egy, a 

Szakbizottság által meghirdetett képzésen részt kell venni. 

Ez a határozat felülírja a. 2007/14 (2007.02.02) Szakbizottság határozatot. 
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2008/35. határozat (2008.12.21) Szolgáltatási Árak 2009-ben (változás sárgával kiemelve) 

A Versenyek Szolgáltatási Árai 

A versenyek szolgáltatási árait minden hivatalos nemzeti versenyen alkalmazni kell, kivéve a CDN-C 

versenyeken. Az áraknak biztosítaniuk kell a színvonalas versenyek rendezését. 

Nevezési díjak: 

max. 4.000,-Ft/ló/verseny 

Start díjak: 

max. 3.000,- Ft/ló/start 

Box árak: (Az árak az alom szalmát tartalmazzák) 

3 napos verseny esetén: max. 20.000,-Ft 

2 napos verseny esetén: max. 16.000,-Ft 

1 napos verseny esetén: max. 10.000,-Ft 

A box árak az egész verseny összes napjára elkérhetők egyben akkor is, ha a versenyző nem veszi igénybe az 

egész versenyre a boxot. A fenti árszabás a maximálisan elkérhető díjakat jelenti. A rendező lefelé eltérhet. 

A fenti árak bruttó árak. 

Versenylemondási díj: Amennyiben a versenyrendező az adott naptári év január 31 után eláll a bejelentett 

verseny rendezési szándékától, CDN-A vagy CDN-A* vagy valamelyik Nemzeti Bajnokság esetében, akkor a 

verseny regisztrációs díjának kétszeresét köteles versenylemondási díjként a Díjlovas Szövetségnek megtéríteni. 

Bírói Díjak és költségtérítések, bírói licence díj 

 A bírói licencdíjat minden minősített bíró köteles fizetni a Magyar Lovas Szövetségnek. 

 A táblázatban feltüntetett összegek évente kerülnek meghatározásra. 

 
Bírói Licencdíj és költségtérítés MLSZ határozat alapján -  2009-ben 

            Megnevezés Licencdíj mértéke     Költségtérítés           Díj (minimum/nap) 

     /utazási költség, szállás, étkezés/   

 I. osztályú bíró 15.000 kötelező 15.000 

 II. osztályú bíró 12.000 kötelező 12.000 

 III. osztályú bíró  10.000 kötelező 10.000 

Gyakorló    5.000 adható 0 
 

 

 A fenti árszabás a minimálisan kifizetendő díjakat jelenti. A rendező felfelé eltérhet. 

 A nemzeti versenyeken nemzetközi kategóriájú versenybírók a nemzeti I.osztályú szakemberek 

díjazásában részesülnek 

 Nemzetközi versenyeken a külföldi és hazai bírók azonos díjazásban részesülnek. 

 A versenyrendező a bíró részére (1 főre) biztosít szállást, napi háromszori főétkezést üdítőitallal. 

 A költségtérítés kifizetése vagy számla ellenében, vagy pedig személyes juttatásként – ez esetben 40 % 

adó előleg levonandó, melyről igazolást kell kiadni a kifizetőnek. 

 Az utazási költségtérítésnél (gépkocsi esetében) a minimálisan kifizetendő térítést a hivatalosan 

közzétett mindenkori APEH díjszabás alapján kell kalkulálni.  

 Nemzeti Bajnokságokon vezetőbírói protokollt kell készíteni, ezért ezekben az esetekben a vezetőbíró a 

kategóriájához képest további 3 ezer Ft/nap kiemelt pénzdíjra jogosult. 
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Versenykiírás regisztrációs díja (közzétételi díja) 

A Szakbizottság azt a határozatot hozta, hogy 2009-tól a verseny rendezőjének a versenykiírás regisztrációs díját 

(közzétételi díját) KÖZVETLENÜL a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága felé kell befizetnie 

(szl szám: 11600006-00000000-30850334 Erste Bank, Magyar Lovassport Szövetség, Budapest) A 

befizetésen túl a verseny rendezőjének a befizetés tényét hitelt érdemlően igazolnia kell a Magyar Lovas 

Szövetség Irodája felé. A versenykiírás csak ezt követően lesz közzétéve a Honlapon. A Szakbizottság akkor 

ismeri el hivatalos versenynek az adott versenyt, ha a versenykiírás a hivatalos honlapon 

(www.dijlovaglas.lovasszovetseg.hu ) az előírt időben és a szabályzatnak megfelelően megjelent. 

versenykiírások regisztrációs díjai 2009-ben (bruttó): 

Magyarországon rendezett CDI 

 

30 000 Ft  

Nemzeti bajnokságok 25 000 Ft  

Országos minősítő, minősítő rangú versenyek, (CDN-A,A*) 20 000 Ft  

Egyéb versenyek (CDN-B,C) 15 000 Ft  

 

Ez a határozat felülírja a 2007/22 (2007.02.24), 2007/23 (2007.02.24), 2007/31. (2007.02.24) Szakbizottság 

határozatokat, és a „Versenyek Szolgáltatási árai 2008-ban” szabályozást. 

  

2008/36. határozat (2008.12.21) Versenyzés feltételeit érintő szabályozások (változás sárgával kiemelve)  

 

 M szinten van választható kantározás, de FEI programoknál a FEI előírás a kötelező 

 S szinttől kötelező a frakk (a többi versenyszámban megengedett) 

 a FEI által engedélyezettek zablák a megengedettek (FEI honlapon megtekinthető) 

 egy ló napi kétszer indulhat, de CDN-B/C versenyeken „E” vagy az alatti versenyszámokban 3-szor 

indulhat 

 egy ló csak egymás melletti kategóriákban versenyezhet, kivéve, ha az egyik versenyszámban ifi, másik 

versenyszámban felnőtt lovas lovagolja, ebben az esetben nincs korlátozás. 

 14 éves korig engedélyezett a csizma kultúrált helyettesítése "csizmaszárral" vagy hopilettel. 

 14 éves korig MB versenyszámokig kizárás terhe mellett a versenypályán és a melegítőben is kötelező a 

kobak viselése (lehetőleg "3 pontos"). 

  

Ez a határozat felülírja a 2007/ 49. (2007.04.29) és a  2007/ 55. (2007.05.13) határozatokat. 

 

 

2008/37. határozat (2008.12.21) TÖRLÉSRE került határozatok 

A Szakbizottság áttekintette a 2007-2008 években hozott határozatait, melyek egy részét módosította, egy 

részét megerősítette. Az alábbiakat teljesen  törölte: 

2007/ 7 határozat (2007.02.02) - TÖRÖLVE (A Szakbizottság az országos bajnokságok rendezésének 

feltételeit a többi verseny rendezői részére javaslatként ajánlja) 

2007 / 33. határozat (2007.03.25) - TÖRÖLVE (Országos Minősítő versenyen a minősítést adó 

versenyszámok feltétele, hogy legalább egy FEI listán szereplő bíró szerepeljen a bírói karban.) 

2007/ 40. határozat (2007.04.29) - TÖRÖLVE (Az edzőtáborok szervezői kötelesek tájékoztatni a szövetségi 

kapitányt a meghirdetett edzőtáborokról időpont, helyszín és az edzőtábort tartó szakember nevének 

feltüntetésével. A szövetségi kapitány, amennyiben szakmailag támogatja az edzőtábort, akkor a válogatott 

kerettagoknak javaslatot tesz a részvételre.) 

 

 

2008/38. határozat (2008.12.21) 2009 évi versenynaptár 

http://dijlovaglas.lovasszovetseg.hu/


 13 

A Díjlovagló Szakbizottság a 2009 évi versenynaptárt egyhangúlag elfogadta. A Versenynaptár elkészítésekor a 

Szakbizottság figyelembe vette a nemzetközi versenyeket, az ajánlott külföldi nemzeti versenyeket és a hazai 

versenyrendezők időpontjavaslatait. A versenynaptár a hivatalos honlapon megtekinthető. 

A Szakbizottság levelet küldött az Országos Bajnokságot rendezni kívánó Hortobágynak és a Tanintézeti OB-t felvállaló Székesfehérvárnak, 
melyben írásos nyilatkozatot kért a verseny rendezésével kapcsolatban. A Szakbizottság a válasz megérkezése után véglegesíti a helyszínt. 

2008/39. határozat (2008.12.21). Nemzetközi versenyek közzétételi díja2009-ben 

A szakbizottság 2009-ben átvállalja a hazai nemzetközi versenyek hazai regisztrációs díjának (közzétételi 

díjának) költségeit, azt a rendezőnek nem kell befizetnie. 

2008/40. határozat (2008.12.21). Edzőtáborok közzététele 

A Szakbizottság lehetőséget biztosít az edzőtáborok szervezői részére, hogy az edzőtáborok időpontja a hivatalos 

honlapon megjelenhessen. A közzététel díja brutto: 4.000.-Ft, amelyet a Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló 

Szakbizottsága felé kell befizetnie (szl szám: 11600006-00000000-30850334 Erste Bank, Magyar 
Lovassport Szövetség, Budapest). Az oldalra bejelentett edzőtáborokról a szakbizottság adminisztrátora 

köteles tájékoztatni a szövetségi kapitányt. 

2008/41. határozat (2008.12.21). „A” kategóriás versenyek anyagi támogatása 

A Szakbizottság 700.000.-Ft-ot különít el a 2009. évi költségvetéséből az „A” kategóriás versenyek és Nemzeti 

Bajnokságok magyar lovasainak pénzdíj támogatására. 

2008/42. határozat (2008.12.21): Utánpótlás lovasok versenyeinek támogatása 

A Szakbizottság az utánpótlás lovasok figyelemmel kísérése érdekében azt a döntést hozta, hogy  

 Amennyiben a rendező együtt rendez hivatalos díjlovagló versenyt és Ponyklubbos/GYEPOSZos 

versenyt, és ezeken a kibővített Díjlovagló programgyűjteményben szereplő programokból ír ki 

versenyszámot, akkor a fenti Szövetségek versenyeit elismeri „C” kategóriás versenyként. 

 A Díjlovagló Programgyűjteményt kiterjeszti kisebb számok irányába  

 MLSZ díjlovas nevezési rendszer használatát engedélyezi 

 Amennyiben a rendező együtt rendez hivatalos díjlovas versenyt és Ponyklubbos/ GYEPOSZos 

versenyt, és ezeken a kibővített Díjlovagló programgyűjteményben szereplő programokból ír ki 

versenyszámot, valamint ezekhez a versenyszámokhoz a hivatalos díjlovagló bírói listáról hív meg 

bírót, akkor a Szakbizottság 1 bíró napidíjának mértékéig támogatja a Ponyklubbos/ GYEPOSZos 

versenyt. 

 Kezdeményezi a közös bíróképzéseket. 

 Kezdeményezi a közös Versenyiroda képzést. 

 A licenccel nem rendelkező versenyzők után a rendező startonként 200.-Ft-ot köteles fizetni a 

Díjlovagló Szakbizottság felé. Az átutalandó startdíjak nyomon követését a versenyirodák végzik. A 

befizetett összegről a Lovas Szövetség számlát ad.  

  

2008/43. határozat (2008.12.21) 2009. évi FEI Szabályzat fordítása 

A Szakbizottság úgy döntött, hogy lefordíttatja 2009. évi FEI Szabályzatot. Tekintettel arra, hogy az új 

szabályzat sok jelentős változást tartalmaz. Hat.i: 2009. január 20. 

 

2008/44. határozat (2008.12.21) 2009. évi új FEI programok 

A FEI új programokat adott ki. A Szakbizottság biztosítja az új programok lefordítását és honlapra kerülését. 

Hat. Idő: 2009. január 30. 
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2008/45. határozat (2008.12.21) Mándi Barnabás búcsúztatása a nemzetközi bírói életből 

A Szakági éves közgyűlésen a Szakbizottság szeretné méltó keretek közt elbúcsúztatni 

Mándi Barnabást, aki visszavonul a nemzetközi bíráskodásból. 

 

2008/46. határozat (2008.12.21) Hansághy Péter beszámoló tételre való felkérése 

Hansághy Péter és Szűcs-Gáspár Kinga részt vett a 2009. december 14-i Nemzetközi Bíróképzésen. A 

Szakbizottság felkérte Hansághy Pétert, hogy írásban és szóban adjon tájékoztatást az ott elhangzottakról. 

 


