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1. BÍRÓKÉPZÉS 
 

Amennyiben a Díjlovagló Szakbizottság úgy ítéli meg, hogy igény merül fel újabb bírókra, kiír egy tanfolyamot a 

jelentkezők számára. A tanfolyam kezdési időpontját a Díjlovagló Szakbizottság időben közzéteszi a honlapon. 

 

A tanfolyamra legkésőbb annak megkezdése előtt 1 hónappal lehet jelentkezni írásban, a kitöltött jelentkezési 

lap visszaküldésével. A résztvevők csak a Díjlovagló Szakbizottság jóváhagyása alapján kezdhetik meg a 

tanulmányaikat. A jelentkezési lap letölthető a szakág honlapjáról. 

 

Nem elegendő számú jelentkező esetén a Díjlovagló Szakbizottság késleltetheti a tanfolyam kezdésének 

időpontját. 

 

A Díjlovagló Szakbizottság rendszeresen közzéteszi azon versenyhelyszínek listáját, ahol lehetősége van 

gyakorlati képzésen részt venni mind az új, mind pedig a magasabb kvalifikációt megszerezni kívánó bíróknak. 

 

A képzés díjköteles: 

 

Elméleti képzés díja: alkalmanként 8.000 forint (3 alkalom)  

Gyakorlati képzés díja: naponta 5.000 forint (5 alkalom) 

Vizsgadíj: 5.000 forint 

2. ÚJ BÍRÓK KÉPZÉSE L SZINTIG 

2.1. Feltételek: 
 minimum 21 betöltött életév 

 kitöltött jelentkezési lap elküldése a Díjlovagló Szakbizottságnak 

 erkölcsi bizonyítvány 

 minimum 60%-os L szintű versenyeredmény (összevont 6,0) 

 a Díjlovagló Szakbizottság jóváhagyása 

2.2. Az elméleti tanfolyam: 
 Résztvevői: nyitott bárki számára 

 Időtartama: 3 nap 

 Előadói: a Díjlovagló Szakbizottság jelöli ki 

 Díja: témakörönként 8.000 forint 

 Témakörei: 

1. A ló testfelépítése és küllemi megítélése, a ló jármódjai, mozgáslefolyás, iramok, átmenetek, a 

sántaság felismerése 

2. 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 

3. 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 

2.3. Gyakorlat: 
 

5 gyakorlati nap, minimum 3 különböző hivatalos versenyen, 2 különböző gyakorlatvezető mellett az alábbi 

tevékenységekkel (egy versenyen maximum kettő gyakorlat teljesíthető): 

 3x1 óra melegítő négyszög megfigyelése, felügyelete 

 3 alkalommal a lóútlevelek ellenőrzése 
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 5 db A és 5 db L szintű versenyszám megbeszélése, pontozása, kommentálása és összefoglaló 

megjegyzés írása a gyakorlatvezetővel (ez lehet csoportos is: több jelölt egy gyakorlatvezető) 

 5 db A és 5 db L szintű versenyszám (min 5 indulós) önálló bírálata, amit utána a gyakorlatvezető 

értékel (nem vizsga!) 

 Ezen tevékenységek dokumentálása a mellékelt táblázatban és a gyakorlatvezető aláírásával 

hitelesítve! 

 A gyakorlati részt a jelöltnek az elméleti rész elvégzése utáni két éven belül kell teljesítenie, 

máskülönben vizsgára nem bocsátható. 

2.4. Gyorsítási lehetőség: 
 

Az a jelölt, aki az elméleti vizsgán részt vett és az elérni kívánt bírói minősülési szintjénél magasabb 

kategóriában legalább 5 db 62% feletti versenyeredménnyel rendelkezik, annak elég 2 gyakorlati napot 

teljesítenie és ezt követően vizsgára bocsátható. 

2.5. Vizsgakövetelmények az L osztályú besorolás megszerzéséhez 

2.5.1.   Vizsgára bocsátás feltételei: 
 

 a tanfolyam elvégzése 

 a gyakorlati követelmények teljesítése (ld. Táblázat) 

2.5.2.   Gyakorlati vizsga: 
 

1 darab L osztályú versenyszám (min. 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 protokollal és az 

összefoglaló megjegyzéssel. 

2.5.3.   Elméleti vizsga: 
 

Szóbeli, témakörei megegyeznek a 3 napos tanfolyam anyagával. 

Az elméleti vizsgát a vizsgabizottság „megfelelt” illetve „nem felelt meg”módon szavazattöbbséggel bírálja el. 

2.5.4.   Kvalifikáció: 
 

Az a bírójelölt, aki az elméleti- és gyakorlati vizsgán is megfelelt, az alábbi jogosítványokkal rendelkezik: 

 bírálhat CDNB és CDNA versenyen E, A és L kategóriában, 

 LM versenyszámokban, de csak min. M minősítésű bíróval összevontan 

 

3. A BÍRÓI JOGOSÍTVÁNY KITERJESZTÉSE M SZINTRE 

3.1. Feltételek: 
 jelentkezés a Díjlovagló Szakbizottságnál 

 kétéves bírói tevékenység igazolása eredménylistákkal (legalább 20 darab min. 5 indulós E, A, és L 

versenyszám bírálata minimum 5 különböző hivatalos versenyen) 

 az a bíró, akinek lovasként S-ben minimum 5 db 62%-nál magasabb eredménye van, annak elegendő 

egyéves bírói tevékenységet igazolnia L minősítésűként, bírálat minimum két különböző versenyen 

 lovasként kettő, legalább 60%-os L osztályú eredmény hivatalos versenyen 

 a legutóbbi bíróképzésen való részvétel 

 a gyakorlat előírt követelményeinek maradéktalan teljesítése és annak a gyakorlatvezető általi 

pozitív megítélése. Azaz: 5 gyakorlati nap, minimum 3 különböző hivatalos versenyen, 2 különböző 
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gyakorlatvezető mellett az alábbi tevékenységekkel (egy versenyen maximum két gyakorlat 

teljesíthető) és ezek dokumentálása a mellékelt táblázatban, a gyakorlatvezető aláírásával 

hitelesítve! 

 5 db LSZ, M, M kűr versenyszám megbeszélése, pontozása, kommentálása a gyakorlatvezetővel (ez 

lehet csoportos is: több jelölt egy gyakorlatvezető) 

 5 db M szintű versenyszám (min. 5 indulós) önálló bírálata, amit utána a gyakorlatvezető értékel 

(nem vizsga!) 

 elméleti képzésen való részvétel, amit a gyakorlat ideje alatt a gyakorlatvezető tart az elméleti vizsga 

témáiból 

 sikeres elméleti- és gyakorlati vizsga 

3.2. Vizsgakövetelmények az M osztályú besorolás megszerzéséhez: 

3.2.1. Vizsgára bocsátás feltételei: a gyakorlati követelmények teljesítése 

3.2.2. Gyakorlati vizsga: 
 
A jelölt elbírál a Díjlovagló Szakbizottság által kijelölt versenyen 1 darab minimum 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. 

3.2.3. Elméleti vizsga (szóbeli) témakörei: 
 jármódok, iramok 

 kiképzési skála, 

 oldaljárások, hosszhajlítások 

 ugrásváltás 

 szerszámozás, nagykantár 

 az M programok kritériumai 

 értékelés szempontjai, pontozás 

 zenés kűr bírálatának szabályai, sajátosságai 

 szabályismeret 

 

3.2.4. Kvalifikáció: 
 

Az a bírójelölt, aki az elméleti- és gyakorlati vizsgán is megfelelt, az alábbi jogosítványokkal rendelkezik: 

 bírálhat CDNB és CDNA versenyen E-M kategóriáig 

 

4. A BÍRÓI JOGOSÍTVÁNY KITERJESZTÉSE S1 SZINTRE 

4.1. Feltételek 
 jelentkezés a Díjlovagló Szakbizottságnál 

 2 éves bírói tevékenység igazolása eredménylistákkal (5 különböző hivatalos versenyen 10 darab 

min.5 indulós M szintű versenyszám nem összevont bírálata) 

 az a bíró, akinek lovasként S-ben min. 5 db 62%-nál magasabb eredménye van, annak elegendő 

egyéves bírói tevékenységet igazolnia M minősítésűként, bírálat min. 2 különböző versenyen 

 lovasként kettő, legalább 60%-os L osztályú eredmény hivatalos versenyen 

 a legutóbbi bíróképzésen való részvétel 

 a gyakorlat előírt követelményeinek maradéktalan teljesítése és annak a gyakorlatvezető általi 

pozitív megítélése. Azaz: 5 gyakorlati nap, minimum 3 különböző hivatalos versenyen, 2 különböző 
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gyakorlatvezető mellett az alábbi tevékenységekkel (egy versenyen maximum két gyakorlat 

teljesíthető) és ezek dokumentálása a mellékelt táblázatban, a gyakorlatvezető aláírásával 

hitelesítve! 

 5db S1 és S kűr megbeszélése, pontozása, kommentálása a gyakorlatvezetővel (ez lehet csoportos is: 

több jelölt egy gyakorlatvezető) 

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

(nem vizsga!) 

 elméleti képzésen való részvétel, amit a gyakorlat ideje alatt a gyakorlatvezető tart az elméleti vizsga 

témáiból 

 sikeres elméleti- és gyakorlati vizsga 

4.2. Vizsgakövetelmények az S1 osztályú besorolás megszerzéséhez 

4.2.1. Vizsgára bocsátás feltételei: a gyakorlati követelmények teljesítése 

4.2.2. 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. 

4.2.3. Elméleti vizsga (szóbeli) témakörei: 
 jármódok, iramok 

 kiképzési skála 

 sorozat ugrásváltások, piruettek, cikk-cakk oldaljárás 

 az S programok kritériumai, beleértve S1 kűr 

 értékelés szempontjai, pontozás 

 FEI szabályismeret 

4.2.4. Kvalifikáció: 
 

Az a bírójelölt, aki az elméleti- és gyakorlati vizsgán is megfelelt, az alábbi jogosítványokkal rendelkezik: 

 bírálhat CDNB és CDNA versenyen E-S1 kategóriáig 

 

5. A BÍRÓI JOGOSÍTVÁNY KITERJESZTÉSE S2 SZINTRE 

5.1. Feltételek: 
 jelentkezés a Díjlovagló Szakbizottságnál 

 javaslat a képzésvezetőtől 

 legalább 2 éves bírói tevékenység igazolása eredménylistákkal (20 különböző S1 szintű versenyszám 

bírálata 5 éves intervallumon belül) 

 S2 bíróvá képezhető az a lovas, akinek M osztályban min. 2 db 60%-nál magasabb eredménye van 

külön bírálattal elbírált versenyszámban, hivatalos versenyen 

 a legutóbbi bíróképzésen való részvétel 

 asszisztálás 5db S2-es versenyszámban CDI versenyen külföldi bíró mellett 

 a gyakorlat előírt követelményeinek maradéktalan teljesítése és annak a 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! 
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 5 db S2-es és GP kűr megbeszélése, pontozása, kommentálása a gyakorlatvezetővel. 

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

vizsga!) 

 elméleti képzésen való részvétel, amit a gyakorlat ideje alatt a gyakorlatvezető tart az elméleti vizsga 

témáiból 

 sikeres elméleti- és gyakorlati vizsga 

5.2. Vizsgakövetelmények az S2 osztályú besorolás megszerzéséhez: 

5.2.1. Vizsgára bocsátás feltételei: a gyakorlati követelmények teljesítése 

5.2.2. 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 

pontszámok és a hozzájuk tartozó megjegyzések összhangja, valamint az összbenyomás pontjai. 

5.2.3. Elméleti vizsga (szóbeli) témakörei: 
 jármódok, iramok 

 kiképzési skála 

 piaff, passage 

 az S2 programok kritériumai, 

 a kűr bírálata 

 értékelés szempontjai, pontozás 

 FEI szabályismeret 

 

6. NEMZETKÖZI BÍRÓVÁ VÁLÁS 
 

Nemzetközi bírói tanfolyamra a Szakbizottság javaslata alapján a Magyar Lovas Szövetség jelölheti a pályázót. 

6.1. Feltételek: 
 minimum 2 éves gyakorlat a hazai legmagasabb fokozat „S2” kategóriájú érvényes bírói minősítéssel 

(minimum 8 darab S2 versenyszám elbírálása/ 2 év) 

 FEI követelmények teljesítése 

 "nemzetközi minősítésre javasolt" támogatás a Szakbizottságtól a korábbi évek értékelése alapján 

 

7. A BÍRÓKÉPZÉST IRÁNYÍTÓ SZEMÉLYEK ÉS A VIZSGABIZOTTSÁG 
 

Gyakorlatvezető csak az a bíró lehet, aki S2-es, vagy FEI licenccel rendelkezik és az adott versenyen nem bírál! A 

gyakorlatvezetőket a Díjlovagló Szakbizottság jelöli ki határozatlan időre. A gyakorlatvezetőt az S2-es bírói 

napidíj, útiköltség térítés, szállás és étkezés illet meg. Ezt minden esetben a Díjlovagló Szakbizottság a 

jelöltektől beszedett díjból és szükség esetén saját forrásból finanszírozza (a verseny rendezőjére nem 

terhelhető rá). 

 

Elméleti tanfolyamot a Díjlovagló Szakbizottság által kijelölt 3 előadó tartja meg. 

 

A vizsgabizottság 5 fő alkotja, a két gyakorlatvezető, a szövetségi kapitány, egy min.3-as szintű edző és egy S 

szintű lovas. 
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8. A VIZSGA 
 

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 vizsga után a 

jelölt köteles megismételni mind az elméleti-, mind a gyakorlati képzést illetve mindkét vizsgát. 

 

A Díjlovagló Szakbizottság köteles a sikeres vizsgát tett bírók listáját közzétenni a honlapon és a bírói listán 

mindig az aktuális legmagasabb kvalifikációt feltüntetni. 

 

9. BÍRÓI TEVÉKENYSÉG 
 

A bírói tevékenységet a Díjlovagló Szakbizottságnak évenként dokumentálnia kell. 70 éves kor felett már nem 

lehet magasabb kvalifikációt szerezni. 

 

A Díjlovagló Szakbizottság dönthet úgy, hogy annak a lovasnak, aki 10 éves aktív versenyzői múltat S-es 

helyezéseket fel tud mutatni, és a bíráskodáshoz is tehetséget mutat, valamint rendszeres bírói tevékenységet 

folytatott, nem kell kivárni az egyes szinteken a két évet. 

 

A megszerzett bírói minősítés megtartásának feltétele, hogy a bíró évente vegyen részt minimum egy, a 

Díjlovagló Szakbizottság által meghirdetett bíró továbbképzésen, valamint fizesse be az éves bírói licencét. 

 

Kizárásra kerül a Bírói Testületből az a bíró, akit bírói tevékenységével kapcsolatos vétségben a Magyar Lovas 

Szövetség illetékes fegyelmi jogkörű Testülete elmarasztal. 

 

Bírói tevékenység szüneteltetésre kerül sor, ha a bíró 5 éven keresztül bírói tevékenységet nem folytat, de 

újabb bírói tanfolyam sikeres elvégzése után bírói minősítését visszakaphatja. 

 

Az a bíró, aki dokumentálható módon súlyos bírói hibákat vét, azaz három alkalommal 5%-nál nagyobb 

eltérés mutatkozik az ő eredménye és a lovas végeredménye között, figyelmeztetésben részesül, és amennyiben 

ez 5 alkalommal megismétlődik, az adott szinten újbóli képzéseken kell részt vennie, és vizsgáit is ismételnie 

kell. 

 

Amennyiben nem vesz részt évi egy továbbképzésen, a következő évben nem tud bírói licencet fizetni, így nem 

kerül fel a listára. Miután részt vesz egy hivatalos bíró továbbképzésen, licencét befizetheti és visszakerül a 

listára. 

 

10. BÍRÓI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 
 

Összeférhetetlenség áll fenn abban az esetben, ha a bíró 

 tulajdonosa vagy résztulajdonosa olyan lónak, amely adott versenyen számban indul 

 edzői- vagy bármilyen munkakapcsolatban áll az adott versenyszámban induló versenyzővel 

 rokoni kapcsolatban áll az adott versenyen számban induló lovassal 

 anyagi érdekeltsége van ló- vagy lovas felé 

 perben áll a versenyszámban induló lovassal, annak edzőjével, vagy rokonságával 

 ugyanazon versenyen versenyzőként van jelen 

Az adott versenybíró, amennyiben a fentiek értelmében bármelyik pontban érintve van, köteles nyilatkozni a 

bíróbeosztást készítő személynek a bíróbeosztás elkészülte előtt. 

 

Budapest, 2016. május 19.              Díjlovagló Szakbizottság 


