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2007. évi határozatok 
 

2007/1 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság határozott abban, hogy a FEI honlapon megjelenõ módosítások 

(szabályok, díjlovagló feladatok) fordításának koordinálása Hillier Orsolya feladata. A Szakbizottság munkáját 

érintő német nyelvű anyagok fordítását Horváth László végzi. 

2007/2 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság megtárgyalta az előző két szakbizottsági ülésen hozott 

határozatok problémáját, és arra a döntésre jutott, hogy újra napirendre tűzi az ott tárgyalt határozatokat és újra 

fog határozatot hozni. 

Napirend előterjesztésének felelőse: Horváth László 

2007/3 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság megbízza Horváth Lászlót, hogy a versenyirodák egységes 

működésének kialakítása érdekében március végéig tartson a versenyirodák részére egy továbbképzést. 

2007/4 határozat (2007.02.02): A verseny rendezőinek 2007-ben ajánlásként teszi a Szakbizottság, hogy 

licensszel rendelkező versenyirodával bonyolítsa versenyeit, 2008-tól kötelezővé teszi, hogy licensszel 

rendelkező versenyirodával bonyolítsa versenyeit. 

2007/5 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság elfogadta Komjáthy György Országos Bajnokságok 

rendezésének pályázati feltételeit részletező előzetes javaslatát és megbízza azzal, hogy a feltételeket súlyozza, 

és véleményezésre szétküldje a szakbizottsági tagok részére. Határidő: 1 hét 

2007/6 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság megbízza Szeicz Ferencet, hogy a feltételek betartását 

ellenőrizze és az adott versenyt követő szakbizottsági ülésen erről írásban tájékoztatást adjon a Szakbizottság 

részére. 

2007/7 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság az országos bajnokságok rendezésének feltételeit a többi 

verseny rendezői részére javaslatként ajánlja. 

2007/8 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság díjat alapít 2007-ben, arra vonatkozóan, hogy a 

versenyidőszakban ki rendezte a legszínvonalasabb versenyt a versenyzők szavazata alapján. 

2007/9 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság javasolja, hogy a Mesterek Tornáján legyen díjlovaglás, 

továbbá javasolja, hogy a verseny minősülési lehetőség is legyen a Stadl Paurai  nemzetközi verseny előtt, mivel 

addig más magyarországi verseny nem lesz. A Szakbizottság megbízta Dallos Beát, a további teendők 

intézésével. A Szakbizottság felhívta D.B. figyelmét, hogy a versenyen csak akkor lehet minősítő pontot 

szerezni, ha a kiírás megfelelő, azaz biztosítja a valós versenyt. Amennyiben csak a szervező által kiválasztott 

lovasok fognak lovagolni, úgy minősítő pont nem szerezhető a Mesterek Tornáján. 

2007/10 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság kijelölte az országos bajnokságok idejét: 

 Ifi OB: június 16-17  

 Magyar Bajnokság: augusztus 3-5  

 Tanintézeti OB: szeptember 15-16  

Országos Minősítő versenyek: 

 Hidegség április 21-22  

 Sóskút május 5-6  

 Kaposvár július 7-8  

 Hortobágy július 21-22  

2007/11 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság megbízta Dallos Bea szövetségi kapitányt, hogy a nemzetközi 

versenynaptár változásairól folyamatosan tájékoztassa Vági László szakbizottsági elnököt és Horváth Lászlót, 

aki a honlapon átvezeti a változásokat. 

2007/12 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság megbízza Pachl Pétert új versenyrendszer kidolgozására. 

Határidő: 2007. február vége 

2007/13 határozat (2007.02.02): A Magyar Díjlovagló Szabályzat M-420 cikkely 2. pontjában törlésre kerül: 

"Nemzeti Bajnokságokkal és Országos Minősítő versenyekkel egyidejűleg semmilyen más verseny nem 

rendezhető" 

2007/14 határozat (2007.02.02): A Szakbizottság a következő határozatot hozza: Minden nemzeti bírónak 

évente minimum egy, a Szakbizottság által meghirdetett képzésen részt kell venni. 

 

2007/ 15. (2007.02.24): A Szakbizottság foglalkozott a díjlovagló versenybírókra vonatkozó előírások 

aktualizálásával. Elfogadásra került a "Díjlovagló versenybírókra vonatkozó Szabályozás" c. dokumentum, 

amely 2007. március 15-én lép hatályba. Ettől kezdve a témában kiadott minden más szöveg (korábbi kiadások 

és minden más hivatalos dokumentum) érvénytelen. 

2007/ 16. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság módosította a Magyar Díjlovagló Szabályzatot, ennek 

megfelelően  

M-420/1.4.1 törölve 

M-438 cikkely helyébe a következő lép: "A Szabályzat a Fellebbviteli Bíró (Fellebbviteli Bírói Bizottság) 

tekintetében úgy rendelkezik, hogy a nemzeti versenyeken külön fellebbviteli bírót nem kell kijelölni, de 
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amennyiben igény merül fel, akkor a versenyen bíráskodó bírók közül a három legmagasabb minősítéssel 

rendelkező bíró látja el a feladatot." 

2007/ 17. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság azt a döntést hozta, hogy a máriakálnoki Díjlovaglóközpont 

által szervezett Hinnemann szemináriumra (2007 március 15.) a bírói minősítéssel rendelkezők a szemináriumon 

való részvételkor 50%-os részvételi díjtámogatást kapnak. 

A szemináriumon való részvétel nem helyettesíti az éves kötelező képzésen való részvételt. 

2007/ 18. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság bíróképzést és továbbképzést hirdet. Ideje: 2007. március 

31-április 1., helye: Máriakálnok. A részvételt a Szakbizottság akkor fogadja el, ha a résztvevő a helyszínen 

megadott tesztet kitöltötte. A teszt kitöltésével a résztvevő eleget tesz az éves továbbképzési kötelezettségének. 

A teszt információs jelleggel szolgál a következő tanfolyam előkészítéséhez. 

2007/19. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság határozott, arról, hogy a Szakbizottság honlapján 

(www.magyardijlovas.hu) 2006.december 31-én közzétett bírók minősítési kategóriáit elfogadja. 

Azok a bírók, akik véleményük szerint más bírói minősítési kategóriával rendelkeznek szíveskedjenek sikeres 

bírói vizsgájuk dokumentumainak másolatát megküldeni az alábbi címre: 

Cím: fax: 00-36-99-532211, vagy 00-36-99-360281 

Email: galeria@horvath-lukacs.hu 

A Szakbizottság további előrelépési lehetőséget biztosít a 2007. márc 31-április 1. között Máriakálnokon 

megrendezésre kerülő bíróképzésen. 
2007/ 20. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság megállapította, hogy jelenleg a Magyar Lovasszövetség által 

és a Horváth&Lukács Kft által üzemeltet honlapokon olvashatók a díjlovaglással kapcsolatos hivatalos 

információk, az utóbbin teljes körű és jól működő az információ szolgáltatás. Ennek ismeretében a Szakbizottság 

azt a döntést hozta, hogy hosszú távú megoldást kell kialakítani, ennek érdekében háromoldalú tárgyalást kell 

folytatni a Magyar Lovasszövetség képviselője, a Szakbizottság elnöke és a Horváth&Lukács Kft képviselője 

között 2007 március 31-ig. 

2007/ 21. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság foglalkozott a szakbizottsági honlap kérdéskörével. A 

Szakbizottság arra döntésre jutott, hogy a www.magyardijlovas.hu weboldalt, amelyet a Horváth&Lukács Kft 

üzemeltet és tart fent hivatalos honlapjának ismeri el. A Kft. vállalja és biztosítja a Magyar Díjlovagló 

Szakbizottság részére, hogy díjtalanul megjelenteti és karbantartja az alábbi rovatokat: 

 Magyar Díjlovagló Szakbizottság közleményei, eseményei, hírei  

 Versenyeredményekkel kapcsolatos hírek  

 Eseménynaptárban  

o Verseny megnevezése, ideje  

o Versenyek eredményei  

 Szakbizottsági rovat  

o Határozatok  

o Szabályzatok  

o Éves beszámolók  

o Közlemények  

 Megyei és régiós bajnokságok szabályai  

 Programgyűjtemény  

 Minősítések, ezen belül  

o Lovasok  

o Lovak  

o Egyesületek  

o Bírók  

Minden egyéb információ honlapra való feltétele a Kft által meghatározott díjszabás szerint történik.  
2007/ 22. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság 2007.03.1-től életbe lépteti a 2006.07.01-i Szakbizottsági 

ülésen hozott határozatot illetve kiegészíti azt, e szerint a versenykiírások közzétételi díjai (bruttó): 

Magyarországon rendezett CDI 30 000 Ft  

Nemzeti bajnokságok 25 000 Ft  

Országos minősítő, minősítő rangú versenyek 20 000 Ft  

Egyéb versenyek 15 000 Ft  

Nem a szakbizottság által szervezett edzőtáborok 10 000 Ft 

A fenti díjakat a kiírás beérkezésekor megküldött csekkel kell kiegyenlíteni és ezután kerül sor a 

közzétételre a honlapon. 
2007/ 23. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság akkor ismeri el hivatalos versenynek az adott versenyt, 

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

megfelelően megjelent. 
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2007/ 24. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság megbízza Horváth László szakbizottsági tagot, hogy 

ellenőrizze, hogy a kiírások a szabályzatoknak megfelelő tartalmúak-e. 

2007/ 25. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság döntött arról, hogy a hivatalos versenyekre a nevezés 

kizárólag interneten történik. A versenyrendező kötelessége gondoskodni arról, hogy minden nevezés online 

formában is felkerüljön az internetre. 

2007/ 26. határozat (2007.02.24): a Magyar Díjlovagló Szabályzat M-423 Cikkely 4. pontja a következőképp 

módosul: "A versenyek eredményeit a Rendező a verseny utolsó napjától számított 8 napon belül meg kell, hogy 

küldje a www.magyardijlovas.hu részére." 

2007/ 27. határozat (2007.02.24): A Magyar Díjlovagló Bajnokság megrendezésére 2 pályázat érkezett: Sóskúti 

LSK, Hortobágyi Ménes Kft. Az eredetileg kiírt feltételek kiértékelése alapján a Szakbizottság a Hortobágyi Kft 

pályázatát hirdeti ki győztesnek (141 pont), szemben a Sóskúti pályázattal (113 pont). A fentiek értelmében a 

Magyar Bajnokság 2007. augusztus 3-5-én Hortobágyon kerül megrendezésre. 

2007/ 28. határozat (2007.02.24): A Tanintézeti Bajnokságra a Kunos Lovarda adott be pályázatot. Pályázata 

értékelhető. A rendezés jogát ezért elnyerték. A fentiek értelmében a Tanintézeti Bajnokság helye: 

Székesfehérvár, ideje: 2007. szeptember 15-16. 

2007/ 29. határozat (2007.02.24): A Korosztályos Bajnokságra a Horváth&Lukács Kft adott be pályázatot. 

Pályázata értékelhető. A rendezés jogát ezért elnyerték. A fentiek értelmében a Korosztályos Bajnokság helye: 

Hidegség, ideje: 2007. június 16-17. 

2007/ 30. határozat (2007.02.24): a Szakbizottság kijelölte a Hidegségben megrendezésre kerülő országos 

minősítő verseny bíróit. 

2007/ 31. határozat (2007.02.24): A Szakbizottság megtárgyalta a 2007. évi versenyek szolgáltatási árait. A 

szakbizottság azt a döntést hozta, hogy 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. 

 

A 2007-ES 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 elkérhetök 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. 

 

 

 

2007 / 32.Határozat (2007.03.25): A Szakbizottság újból napirendre tűzi a szövetségi kapitány programját, mert 

több kérdés merült fel,melyekre választ vár.   
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2007 / 33. Határozat (2007.03.25): Országos Minősítő versenyen a minősítést adó versenyszámok feltétele, 

hogy legalább egy FEI listán szereplő bíró szerepeljen a bírói karban. 

2007 / 34. határozat (2007.03.25): A Szakbizottság tárgyalt a 2oo8 év előzetes elképzeléseiről, ezt a tervezett 

Díjlovas Fórumra előterjeszti további ötletek és javaslatok felvetése érdekében. A végleges versenyrendszert a 

feldolgozás után egy későbbi Sz.B. gyűlésen fogadja el. 

2007 / 35. határozat (2007.03.25): A Szakbizottság tehetséggondozó program elindításáról határozott, "Új 

generáció a magyar díjlovaglásért" néven, mely a Szakbizottság szervezésében működik,lovas találkozók 

formájában. 

2007 / 36. határozat (2007.03.25): Szakbizottság döntött, hogy megbeszélést, fórumot tart a versenyzőkkel 

2007.o4.29.-én a Tattersallban  1o.oo-kor. 

2007 / 37. határozat (2007.03.25): Szakbizottság megtárgyalta és elfogadta a Vezetőbírói protokoll 

formanyomtatványt. Április15-től a Honlapról letölthető.  

2007 / 38. határozat (2007.03.25): Szakbizottság felkéri Németh Józsefet , hogy készítse elő a megbeszélt 5 

versennyel kapcsolatos Duna TV szerződést. Kapcsolattartónak kijelöli Pachl Pétert és felkéri a folyamatos 

tájékoztatásra. 

2007 / 39. határozat (2007.03.25): A Szakbizottság elfogadta a Kemény Zsuzsanna által előterjesztett Országos 

Minősítő versenyekre előírt versenyszám kijelölést. Ifjúsági O.B. programjai még függőben maradnak a 

korosztályok létszámának és szintjének felmérése miatt. 

 

2007/ 40. határozat (2007.04.29): 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. 

2007/ 41. határozat (2007.04.29): A Szakbizottság jóváhagyja a szövetségi kapitány objektív feltételek alapján 

történő válogatási elveit, de emellett a szövetségi kapitány részére lehetőséget biztosít az egyéni mérlegelésre a 

verseny előtti forma alapján. 

2007/ 42. határozat (2007.04.29): Külföldi nemzeti versenyeken magyar versenyzők szerezhetnek a nemzetközi 

versenyzéshez szükséges minősülést, ha azt előzetesen a szövetségi kapitánnyal egyeztették és ő jóváhagyta. 

2007/ 43. határozat (2007.04.29): A hazai versenyeken a nemzetközi versenyre minősítő versenyszámokban 

minimum két minimum S2 minősítésű bírónak kell lennie, a minősülés megszerzéséhez az összpontszám számít. 

Ez a határozat felülírja a 2007/33. határozatot (2007.03.25). 

2007/ 44. határozat (2007.04.29): A szövetségi kapitány köteles a Szakbizottságot tájékoztatni a névszerinti és a 

végleges nevezéssel egy időben a kontinentális bajnokságon résztvevő válogatott keret összeállításáról. 

2007/ 45. határozat (2007.04.29): A Szakbizottság elfogadta a szövetségi kapitány 2007. évi programját, mely 

hozzáférhető a szakági honlapon. 

2007/ 46. határozat (2007.04.29): A Szakbizottság határozott arról, hogy Magyarország 2007-ben is részt vesz a 

Challenge Cupa sorozatban. A rendezést a Sóskúti Lk. vállalta. Időpontja: 2007. szeptember 15-16. 

2007/ 47. határozat (2007.04.29): A Tanintézeti bajnokság ideje változik, mert egybeesik a Challenge Cup 

idejével, amelyen viszont Magyarország nem tud módosítani. Az új időpont a következő ülésen lesz 

véglegesítve. 

2007/ 48. határozat (2007.04.29): Az Ifi OB versenyszámai Fiatal Lovas kategóriában a következő: Fiatal 

Lovas Előkészítő feladat és Fiatal Lovas Csapatfeladat. Amennyiben a kategóriában nincs 3 nevezés, akkor 

ennek a kategóriának a versenyszintje nem S, hanem M szinten lesz megrendezve, ekkor a versenyszámok a 

következők: M8, M9. 

2007/ 49. határozat (2007.04.29): A gyakran felmerülő versenyzői kérdések tisztázása érdekében a 

Szakbizottság megerősíti, hogy 

 a szabályzattal összhangban: M szinten van választható kantározás  

 a szabályzattal összhangban: L szinttől kötelező a sarkantyú 

 a szabályzattal összhangban: S szinttől kötelező a frakk (a többi versenyszámban megengedett 

 a szabályzattal összhangban: a FEI által engedélyezettek zablák a megengedettek (FEI honlapon 

megtekinthető) 

 a korábbi gyakorlattal összhangban: egy ló napi kétszer indulhat 

 a korábbi gyakorlattal összhangban: egy ló csak egymás melletti kategóriákban versenyezhet, kivéve, 

ha az egyik versenyszámban ifi, másik versenyszámban felnőtt lovas lovagolja, ebben az esetben nincs 

korlátozás.2007/ 50. határozat (2007.04.29): A díjlovagló bírókra vonatkozó szabályzat 2.3.2. pontja a 

következőkkel egészül ki:  

"Amennyiben a versenyszám bíróin kívül nem áll rendelkezésre további két minimum S2 bíró, akkor a 

viszonyítási pontszámot úgy is ki lehet alakítani, hogy a vizsgáztató bírók E és B pozíciónál ülnek, vagy 

M,C,H pozíciók valamelyikénél és kettőjük pontjainak átlaga adja az adott feladatra adható viszonyítási 

pontot." 
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2007/ 51. határozat (2007.04.29): A szakbizottság egyszerű többséggel elfogadta Hillier O. előterjesztését a  

Sóskúti Országos minősítő verseny bírói névsorát illetően. Az erről szóló emlékeztetőt a jegyzőkönyvek mellé 

kell lefűzni. 

2007/ 52.határozat (2007.04.29): A szakbizottság azt a döntést hozta, hogy a Magyar Bajnokság esetében 

(tekintettel arra, hogy az a versenyszezon legrangosabb nemzeti versenye) a Szakbizottság a külföldi bírók 

meghívásához anyagi támogatást nyújt, mértékéről a következő szakbizottsági ülésen lesz döntés. 

 

2007/ 53. határozat (2007.05.13): A Szakbizottság kijelölte a bírókat az országos minősítő versenyekre ill. 

bajnokságokra: 

Ifi Ob. Hidegség, június 16-17: Hansághy Péter, Hillier Orsolya, Kiss István, Julius Schmeer (Németo.), Günther 

Fuchs (Németo.), Budai Andrea. 

OM Kaposvár, júl. 7-8. A Rendező kérésének helyt adva: Hansághy Péter, Victoire Mandl (Ausztria), Balázs 

József, Berényi Miklós, Szücs Gáspár Kinga, Budai Andrea. 

OM Hortobágy, júl. 21-22.:Hillier Orsolya, Kiss István, Berényi Miklós, Franyó Barbara, Budai Andrea. 

OB Hortobágy, aug 3-5. 3 később meghatározott külföldi bíró, Hillier Orsolya, Szladek Róbert, Berényi Miklós,  

Magyar Bajnokság esetében - tekintettel arra, hogy ez a versenyszezon legrangosabb nemzeti versenye-, a 

Díjlovagló Szakbizottság a külföldi bírók meghívásához 200 000 FT útiköltség hozzájárulást nyújt a Rendező 

részére. 

Székesfehérvár Tanintézetek OB és Regionális Wintermühle kupadöntő: Új időpont kijelölésére került sor, mert 

a régi egybe esik a Challenge Cup FEI- től kapott időpontjával. Az új időpont 2007.szeptember 8-9. Emiatt 

viszont újra egyeztetni kell a bírói testület tagjaival, így a bírókijelölést el kellett halasztani. 

2007/ 54. határozat (2007.05.13): A Szakbizottság támogatja a Kontinens Bajnokságon ténylegesen 

résztvevőket az elért eredmény arányában összesen 400 000 Ft-tal. Támogatás annak a versenyzőnek jár, aki az 

egyéni döntőbe jutásért lovagolt versenyszámban min. 62 %-t ért el, illetve azon csapat tagjainak, akik elérik 

csapatban a min.60 %-t. Egyéni teljesítmény alapján egy versenyző max. 100 000 Ft-ot kap. 

2007/ 55. határozat (2007.05.13): Díjlovagló versenyen 14 éves korig engedélyezett a csizma kultúrált 

helyettesítése "csizmaszárral" vagy hopilettel. Továbbá 14 éves korig a melegítőben is kötelező a kobak viselése. 

(lehetőleg "3 pontos"). 

2007/ 56. határozat (2007.05.13): A 2007. június 23.-án megrendezendő Ács József emlékversenyt kegyeleti 

okokból a regisztrációs díjjal, 15 000 Ft-tal támogatja a Szakbizottság. 

2007/ 57. határozat (2007.05.13): Budai Andrea sikeres elméleti és gyakorlati bírói vizsgát tett és a Magyar 

Díjlovagló Bírókra vonatkozó Szabályzatban meghatározott többi kritériumnak is eleget tett.  

A szakbizottság jóváhagyta Budai Andrea  A/L minősítésű jelölését. 

 

2007/ 58. határozat (2007.06.28.): A Szakbizottság tudomásul vette Dallos Bea szövetségi kapitány 

lemondását. 

2007/ 59. határozat (2007.06.28.): A Szakbizottság átnézte az ifi EB-re minősült lovasok névsorát: 

Junior korosztályban: 

Minősült és vállalta az EB részvételt: Sámoly Zsófia, Garai Máté, Bertha Lili 

Minősült és nem vállalta a részvételt: Decsi Enikő, Szeredy Patricia 

Korábbi lovával minősült, de a jelenlegi ló-lovas páros nem minősült: Tihanyi Laura 

Nemzetközileg minősült, de Dallos Bea szövetségi kapitány programjában leírtakat nem egyértelműen 

teljesítette: Kafka Nándor. Személyéről a szakbizottság szavazott. A szavazás eredménye: Kafka N. részt vehet 

az ifi EB-n. 

Fiatal Lovas korosztályban: 

Minősült és nem vállalta a részvételt: Kafka Zsófia 

Más lóval minősült, mint amivel az ifi OB.-n indult:Szalay Nikolett 

2007/ 60. határozat (2007.06.28.): A Szakbizottság megtárgyalta az új szövetségi kapitányi pozícióval 

kapcsolatos jelölteket. A jelöltek közül Komjáthy Györgyöt javasolja az MLSZ Elnökség felé. 

2007/ 61. határozat (2007.06.28.): A Szakbizottság Pachl Pétert jelöli ki a 2007 évi Ifi Eb re utazó magyar 

csapat csapatvezetőjének. 

2007/ 62. határozat (2007.06.28.): A Szakbizottság megbízta Pachl Pétert, hogy a Magyar Póni Klubbal (MPK) 

vegye fel a kapcsolatot és tárgyalják meg az együttműködés lehetőségét a MPK és a Díjlovagló Szakbizottság 

között. Határidő: következő szakbiz. ülés. 

2007/ 63. határozat (2007.06.28.): A Szakbizottság megalapította a Magyar Díjlovagló Szakbizottság örökös 

vándorserlege díjat, amelyet minden évben a magyar bajnok kap egy évre. 

2007/ 64. határozat (2007.06.28.): A Szakbizottság megtárgyalta Berényi Miklós "S2"-es bírói státuszáról írott 

levelét és elfogadta dr. Mándi Barnabás mellékelt nyilatkozatát. De a szakbizottság továbbra is csak akkor tudja 

elfogadni Berényi Miklós "S2" minősítését, ha az akkori szabályzatnak megfelelő dokumentációt be tudja 

mutatni a sikeres vizsgájáról. Ugyanezt várja a Szakbizottság Rapcsányi Miklós bírói vizsgájával kapcsolatban 

is. 
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2007/ 65. határozat (2007.09.02.): A Szakbizottság megtárgyalta és jóváhagyta a magyar díjlovas sport 

marketing és szponzorációs tevékenységével kapcsolatos elképzeléseket. Felhatalmazza Vági Lászlót, a 

Szakbizottság elnökét, hogy a MLSZ főtitkárával a Díjlovagló Szakbizottság -MLSZ - Fitotron Bt. között 

létrejövő szerződés tervezetet készítsék elő. 

2007/ 66. határozat (2007.09.02.): A Szakbizottság megtárgyalta a 2008. január 1-től bevezetendő rajtengedély 

vizsga feltételeit. Ezt javaslatként az MLSZ felé elfogadásra megküldi. 

2007/ 67. határozat (2007.09.02.): 
A Szakbizottság jogszabályi hivatkozással levélben is megerősíti a versenyrendező felé, hogy a 2007. augusztus 

25-26-án Sóskúton megrendezett díjlovagló verseny megyei versenynek minősül, ott megyei minősítő pontokat 

szerezhettek a lovasok. 

Vonatkozó szabályok: 

MLSZ SZMSZ VII/6/p pontja, 

a Magyar Díjlovagló Szabályzat M-422. Cikkely  6. pontja és 

M-420. Cikkely 1.2.4 pontja. 

2007/ 68. határozat (2007.09.02.): 
A szakbizottság a következő közleményt adja ki minden média megjelenés felé: 

"A Magyar Lovas Szövetség Díjlovagló Szakbizottsága a programjában meghirdetett céljai alapján a 

szabályzatok szerint tevékenykedik és jár el. 

Szívesen várjuk támogató jellegű észrevételeiket konkrét esetekkel kapcsolatban: 

info@magyardijlovas.hu" 

2007/ 69. határozat (2007.09.02.): A Szakbizottság megkereséssel fordul a kaposvári Pannon Lovasakadémia 

felé, hogy nyilatkozzon, hogy a 2007 évi tenyészverseny szervezésével hol tart. 

2007/ 70. határozat (2007.09.02.): A Szakbizottság megkereséssel fordul a MLSZ vezetőségéhez, hogy a 2007. 

decemberben Budapesten megrendezésre kerülő Fogathajtó és Díjugrató Világkupán a magyar díjlovaglás 

színvonalas programmal megjelenhessen. Egyben kéri, hogy ezzel a nemzetközi szintű díjlovagló program 

összeállításával a Szakbizottságot bízza meg. 

 

2007/ 71. határozat (2007.10.27.): A Szakbizottság megbeszélést folytatott a kaposvári Pannon Lovasakadémia 

vezetőségével. A Pannon Lovasakadémia vállalta, hogy 2008-ban egyszerre megrendezi a díjlovagló, díjugrató 

és military korosztályos magyar bajnokságot. A szakbizottság ettől a kezdeményezéstől nem zárkózik el, de 

ebben az esetben is a díjlovagló versenyt a szabályzat szerint kell szervezni és lebonyolítani, a Szakbizottság 

felügyelete mellett. Továbbá szükséges a szakágak közötti együttműködés. A szakbizottság továbbá ígéretet tett 

arra, hogy sikeres szervezés esetén a következő években is megkaphatja a Lovasakadémia ennek a versenynek a 

rendezési jogát. 

2007/ 72. határozat (2007.10.27.): A Szakbizottság hivatalosan elfogadja a következő helyszínek 2008. évi 

nemzetközi versenyrendezési szándékát: 

Máriakálnok CDI***/Y/J 

Fót CDI*** 

Kaposvár CDI***-W 

2007/ 73. határozat (2007.10.27.): A Szakbizottság következőképp módosítja a 2007/53 határozatot. "Magyar 

Bajnokság esetében - tekintettel arra, hogy ez a versenyszezon legrangosabb nemzeti versenye-, a Díjlovagló 

Szakbizottság a külföldi bírók meghívásához 250 000 Ft hozzájárulást nyújt a Rendező részére." 

2007/ 74. határozat (2007.10.27.): A Szakbizottság a 2007/54 határozata alapján a következő döntést hozta: A 

Sámoly Zsófia, Garai Máté, Bertha Lili, Kafka Nándor alkotta magyar csapat 9. helyezést ért el, mindegyikük 

60% felett lovagolt. Így ők teljesítették a Szakbizottság által az anyagi támogatáshoz megszabott csapat 

kritériumot. Sámoly Zs (62,95%) és Garai M. (64,05%) az egyéni döntőbe jutásért kiírt versenyszámban 62% 

felett lovagolt, így ők teljesítették a Szakbizottság által az anyagi támogatáshoz megszabott egyéni kritériumot 

is. Ennek megfelelően Sámoly Zsófiának 150 ezer, Garai Máténak 150 ezer, Bertha Lilinek 50 ezer, Kafka 

Nándornak 50 ezer Ft támogatás jár az Európa Bajnokságon való részvételéért. A szakbizottság gratulál a 

lovasoknak a magyar csapat szerepléséért és az egyéni eredményekért. 

2007/ 75. határozat (2007.10.27.): A Szakbizottság az előzetes költségvetés alapján 300ezer Ft-tal támogatja a 

díjlovagló bíróképzést. 

2007/ 76. határozat (2007.10.27.): A Szakbizottság megtárgyalta a díjlovagló Honlap működésével kapcsolatos 

költségek és kifizetések összegét. Ezek alapján döntött arról, hogy a 2007. évben a versenykiírások közzétételi 

díjaiból befolyt 475 ezer Ft-ot a honlap működtetésére és fejlesztésére a honlap fenntartójának fizeti ki. 

2007/ 77. határozat (2007.10.27.): A Szakbizottság azt a határozatot hozta, hogy 2008-ban a Magyar Lovas 

Szövetség havi elszámolása alapján a honlap fenntartója felé működési díjat fizet ki, aminek a forrása a 

közzétételi díj. 

2007/ 78. határozat (2007.10.27.): 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 

mailto:info@magyardijlovas.hu
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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." 

2007/ 79. határozat (2007.10.27.): A Szakbizottság a rajtengedély vizsgára vonatkozó módosító javaslatait a 

Magyar Lovas Szövetség részére megküldi. Amennyiben 2007. november 30-ig válasz nem érkezik, akkor a 

módosított rajtengedély vizsgarendszert a szakbizottság elfogadottnak tekinti. 

2007/ 80. határozat (2007.10.27.): A Székesfehérváron megrendezett 2007. évi Tanintézeti OB-n történt 

minősíthetetlen szülői magatartást a Szakbizottság határozottan elítéli és felhívja a résztvevők figyelmét, hogy a 

jövőben tartózkodjanak a sportszerűtlen magatartástól. 

 

2007/ 81. határozat (2007.11.25.): A Díjlovagló Szakbizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a paralimpiai 

díjlovaglás a Díjlovagló Szakbizottságon keresztül csatlakozzon a Magyar Lovas Szövetséghez, egyben kéri Dr. 

Wágner Kingát, hogy havonta tájékoztassa a Szakbizottságot az általuk végzett munkáról, valamint a 

szabályzatuk Magyar Lovas Szövetség  és Díjlovagló Szakbizottság  szabályzatával történő szinkronizálását 

készítse elő 2008. 01. végéig. 

2007/ 82. határozat (2007.11.25.): Megbízzuk Komjáthy Györgyöt, hogy képviselje a Díjlovagló 

Szakbizottságot a Magyar Lovas Szövetség elnökségi ülésén a Rajtengedély vizsga tárgyában , a Díjlovagló 

Szakbizottság által már kidolgozott többlépcsős rendszer  elfogadtatásáért, valamint  a Magyar Lovas Szövetség 

által odaítélt ló liszenszdíjak 50% -ának kifizetését szorgalmazza. 

A  Díjlovagló Szakbizottság kéri, hogy részvételünkkel történjen a Rajtengedély vizsga rendszer felállított 

szisztémájának esetleges korrigálása, mivel a kidolgozás során figyelembe vettük a  fokozatosság elvét a  kezdő 

lovas versenyzésbe való bekapcsolódására , valamint a Rajtengedély vizsga felkészülés technikai feltételek 

biztosításának problémáját, az új versenyrendszerbe való szerves beépülését  is. 

2007/ 83. határozat (2007.11.25.): Hivatalos minősítő pontot nemzeti versenyen 50% feletti eredmény, 

nemzetközi versenyen 55% felett lehet szerezni. 

2007/ 84. határozat (2007.11.25.): Az elkészített versenynaptárt a Díjlovagló Szakbizottság egyhangúlag 

elfogadta. 

2007/ 85. határozat (2007.11.25.): A Díjlovagló Szakbizottság egyetértett a népszerűsítésre felkért fiatal 

lovasok névsorával. 

-Dallos Zsófia, Horváth Ágnes, Kafka Zsófia, Kiss Bianka, Kósa Edina, Révész Paulina, Szeicz Erika, Szokola 

Csaba, Vági Emese. 

2007/ 86. határozat (2007.11.25.): Nemzetközi versenyre nevezett lovas, amennyiben a versenyen nem tud részt 

venni, úgy köteles a szövetségi kapitány felé tájékoztatást nyújtani, a Magyar Lovas Szövetség felé a versenyt 

írásban lemondani, valamint felelőssége hogy a lemondás ténye a verseny rendezője felé eljusson, a további 

problémák elkerülése végett. 

 

2007/ 87. határozat (2007.12.28.): A Szakbizottság új versenyrendszert fogadott el, amely a következő: 

licencek 
I. licencű díjlovas, az aki 

 2008-ban, vagy azt követően licencszerző versenyszámban (M szintű) kétszer minimum 55%-ot kapott, 

vagy  

 2002-2007 között minimum 2. osztályú versenyző volt 

II. licencű díjlovas, az aki 

 Letette a rajtengedély-vizsgát, vagy 

 LM szintű versenyszámban vagy az alatt versenyzett 

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, licencszerző, ülésszépség verseny) 

 a bírókat az érvényben lévő bírói listáról választja a rendező 
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„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” kategóriás versenyen lehet kiírni 

MB (20*40 m-es M számok) 

 Ezeket „B” kategóriás 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. 

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:  
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- 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 befizetéshez csekket a honlap 

üzemeltetőjétől kell igényelni. 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) 

 

2007/ 88. határozat (2007.12.28.): A Szakbizottság a költségvetés/elszámolás alapján összesen 331 ezer Ft-tal 

támogatja a 2007. évi bíróképzéseket. A bíróképzés 2007.március 31-ápr.1-én Máriakálnokon, 2007. november 

10-11-én Hortobágyon került megrendezésre. Ez a határozat felülírja a tárgyban kiadott korábbi határozatot. 

(2007/ 75. határozat) 


