
1/2016. határozat (2016.02.10.): 2016. évi gazdálkodási terv kiemelt tételei 
 

Sorsz. Tétel megnevezése 
Összeg* 

(adatok forintban) 

1. CDN-A* versenyek rendezéséhez való hozzájárulás versenyenként: 100.000 

2. 

Országos Bajnokságok rendezéséhez való hozzájárulás összesen: 1.000.000 

ebből: Magyar Bajnokság, Kategória Bajnokságok és Fiatal Lovak Bajnoksága: 500.000 

Korosztályos Bajnokság: 200.000 

U25 és Talentum Országos Bajnokság: 300.000 

3. CDN-A* versenyeken a lovasok díjazására fordítandó pénzdíj versenynaponként: 100.000 

4. 

Országos Bajnokságokon a lovasok díjazására fordítható pénzdíj összesen: 805.000 

ebből: Magyar Bajnokság, Kategória Bajnokságok: 505.000 

Fiatal Lovak Bajnoksága: 150.000 

Talentum Országos Bajnokság: 200.000 

5. Régiók támogatása 400.000 
*A táblázatban bruttó összegek kerültek megjelölésre.   

 
Az egyes tételekhez kapcsolódó kifizetések feltételei: 
 
1. tétel: Amennyiben a CDN-A* versenyre külföldi bíró meghívásra kerül, abban az esetben a Szakbizottság hozzájárul 
a meghívás költségeihez. Az igénybe vehető támogatás összege maximum 100 ezer forint, mely számla ellenében 
fizethető ki a rendező felé.  
 
A CDN-A* verseny megrendezésétől a rendező a nevezés zárását követő 1 napon belül elállhat, ha a nevezés 
zárásakor a nevezések alapján nem biztosított a 30 start/versenynap. A befizetett közzétételi díj összege vissza nem 
téríthető, de beszámítható egy következő verseny közzétételi díjába. Egyéb indokkal való lemondás esetén 40 ezer 
forint büntetést kell befizetnie a rendezőnek az MLSZ pénztárába a lemondást követő héten belül. Ebben az esetben a 
külföldi bíró meghívásának támogatására a fenti, 100 ezer forintos összeg, nem vehető fel. 
 
2. tétel: Az Országos Bajnokságok rendezéséhez biztosított 1 millió forintos hozzájárulás a fenti táblázatban a 
megjelölt bajnokságok között kerül szétosztásra. 
 
3. tétel: A CDN-A* versenyek esetében a versenynaponkénti 100 ezer forintos pénzdíj felosztásának elvét a következő 
táblázat tartalmazza: 
 

 „MA” kategória „S1” kategória „S2” kategória 

A pénzdíj kifizetéséhez szükséges teljesítmény 
minimum az adott kategóriában: 

62% 61% 60% 

Összesen:  26.000 34.000 40.000 

ebből:    

I. helyezett 14.000 17.000 19.000 

II. helyezett 8.000 11.000 13.000 

III. helyezett 4.000 6.000 8.000 

 

 A versenyen kívül induló lovasok a pénzdíjra nem jogosultak. 

 A pénzdíj az indulók létszámától függetlenül kiadható, amennyiben az első három helyezett lovas 
teljesítménye megfelel a táblázatban rögzítetteknek. 

 Amennyiben azonos kategórián belül versenynaponként több versenyszám kerül kiírásra, abban az esetben a 
magasabb nehézségű versenyszám a pénzdíjas. 

 Amennyiben csak kevesebb, mint három olyan helyezett lovas van az adott versenyszámban, aki elérte a 
jogosultsági szintet, a megmaradt pénzdíjat nem kell visszautalni, hanem az adott kategóriában kiírt teljes napi 
pénzdíjat a jogosultak közt egyenlő arányban kell kiosztani. Amennyiben csak az első helyezett érte el a 
meghatározott %-ot, akkor az adott kategóriára, adott napra kiírt teljes összegre jogosult. 

 A pénzt vissza kell utalni a Szakbizottságnak, amennyiben a versenyszámban egyik lovas sem érte el a 
meghatározott %-ot, vagy ha a versenyszámnak nem volt indulója. 

 A versenykiírásban meg kell jelölni, ha a versenyszámban pénzdíj formájában különdíj kerül kiosztásra. 
 
4. tétel: Az egyes bajnokságokon a pénzdíjak felosztásának elvét a következő táblázatok tartalmazzák: 
 
Magyar Bajnokságon és Kategória Bajnokságokon az összesen 505 ezer forintos pénzdíj felosztásának elve: 

 „Amatőr” kategória („L”): „M” kategória „S” kategória „GP” kategória 

Összesen:  65.000 100.000 145.000 195.000 

ebből:     

I. helyezett 20.000 35.000 45.000 55.000 

II. helyezett 15.000 25.000 30.000 45.000 

III. helyezett 10.000 15.000 25.000 35.000 



 „Amatőr” kategória („L”): „M” kategória „S” kategória „GP” kategória 

IV. helyezett 8.000 10.000 20.000 25.000 

V. helyezett 7.000 8.000 15.000 20.000 

VI. helyezett 5.000 7.000 10.000 15.000 

 
Fiatal Lovak Bajnokságán az összesen 150 ezer forintos pénzdíj felosztásának elve: 

 4 éves lovak bajnoksága 5 éves lovak bajnoksága 6 éves lovak bajnoksága 

Összesen:  50.000 50.000 50.000 

ebből:    

I. helyezett 25.000 25.000 25.000 

II. helyezett 15.000 15.000 15.000 

III. helyezett 10.000 10.000 10.000 

 
Talentum Országos Bajnokságon az összesen 200 ezer forintos pénzdíj felosztásának elve: 

 „A” ifi 
kategória 

„A” felnőtt 
kategória 

„L” ifi 
kategória 

„L” felnőtt 
kategória 

„LSZ” ifi 
kategória 

„LSZ” felnőtt 
kategória 

Összesen:  23.000 23.000 34.000 34.000 43.000 43.000 

ebből:       

I. helyezett 12.000 12.000 17.000 17.000 20.000 20.000 

II. helyezett 7.000 7.000 11.000 11.000 15.000 15.000 

III. helyezett 4.000 4.000 6.000 6.000 8.000 8.000 

 
5. tétel: A Díjlovagló Szakbizottság 2016-ban is kiemelt feladatnak tekinti a Kelet- és Nyugat-magyarországi régió 
támogatását. Ennek érdekében a Szakbizottság összesen 400 ezer forinttal támogatja a két régiót. 

 


