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A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény 79.§ (1) bekezdésének f) pontja, a 77. § p) pontja, a sport területén 

képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló, 

többször módosított 157/2004 (V.18.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet –, 

valamint a FEI és a Szövetség Alapszabálya alapján az általa irányított (szervezett, rendezett) 

lovassportok versenyrendszerében az alábbi Képesítési Szabályzatot fogadta el. 

 

 

 

1. A Szabályzat célja  

A lovassportok területén tevékenységet végző sportszakemberek képesítési követelményeinek 

meghatározása az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) közzétett sportszakmai, sportigazgatási 

szakképesítések és a nemzetközi (FEI) és a hazai Szakági Országos Sportszövetségek 

versenyszabályzataiban rögzített szakmai és biztonsági előírások alapján. Jelen szabályzatban 

előírt végzettségi szint és a szakképesítés megléte az alkalmazás (megbízás) kötelező 

előfeltétele.  

 

 

2. A Szabályzat hatálya  

Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan személyre és szervezetre, aki/amely a 

Szakszövetség, által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényen sporttevékenységgel 

kapcsolatos feladatot lát el, továbbá hatálya kötelezően kiterjed a Szakszövetséggel tagsági 

viszonyban álló Sportszervezeteknél alkalmazott (megbízott) sportszakemberekre jelen 

Szabályzat hatályba lépését követően.  

 

 

3. A Sportszövetség hivatali munkáját irányító főtitkárra vonatkozó szakképesítési 

követelmények  

A Szakszövetség a főtitkári tevékenységének ellátásához szükséges szakképesítési 

követelmények a Kormányrendelet Mellékletének 7. pontjában feltüntetett középfokú 

végzettségű sportszervező, -menedzser, felsőfokú végzettségű testnevelő tanár, okleveles 

testnevelő tanár, sportszervező, rekreáció-menedzser, sportmenedzser, okleveles 

sportmenedzser. Szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés 

vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség, valamint a 289/2005. (XII. 22.) Korm. 

rendelet szerinti jogi és igazgatási területen szerzett, valamint a közgazdasági felsőfokú 

végzettség 

 

 

4. A sportszakemberekre vonatkozó szakképesítési követelmények  

 

Sportszakember: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § p) pontjában foglaltak alapján a 

lovassport sportágban az a természetes személy, aki: 

 

edzői,  

versenybírói,  

pályaépítői, 

szövetségi kapitányi 

steward 

technikai delegált 

verseny állatorvos 
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tevékenységet folytat a 2. pontban megjelölt sportszövetségeknél és sportszervezeteknél, 

munkaviszonyban, megbízási, illetve polgári jogi jogviszonyban vagy társadalmi munkában 

sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el.  

A lovassportok területén, tekintettel annak specifikusan egyéni jellegére, sportszakemberként 

nem került meghatározásra a csapatvezetői, válogatott vezető edzői, sportmasszőri, gyúrói 

tevékenység.  

 

 

4.1 Edző  

 

Az edző a sportolók versenyekre, sporttevékenységre való felkészítését végzi.  

A Szakszövetség Sportszervezeteinél az edzői tevékenység folytatásához szükséges 

szakképesítési követelmények: a Kormányrendelet Mellékletének 4. pontjában feltüntetett 

lovas sportoktató, lovassportedző, lovas szakedző, okleveles lovas szakedző, lovastanár és 

szervező, lovaskultúra oktató. Edzőként csak az tevékenykedhet, aki a Szövetség edzői 

regisztrációs vizsga feltételeinek megfelelt, érvényes edzői licenccel rendelkezik.  

 

 

4.2 Versenybíró  

 

A versenybíró a Szakszövetség, által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényeken a 

versenyek teljeskörű, szakmai lebonyolításában, az eredmények mérésében, rögzítésében, a 

lovak és lovasok egészsége megőrzésének ellenőrzésében, a versenyzők versenyzésre 

alkalmasságának felügyeletében résztvevő személy, mint:  

 

Versenybíróság elnöke, Versenybíróság tagja, Jegyzőkönyvvezető bíró, Melegítőpálya bíró 

Akadálybíró, Vizesárok bíró, Stílus bíró, Szakasz bíró, Pálya bíró,  

 

A versenybírói tevékenységet ellátó személyek képesítési követelményei: a Szövetség 

szakágai , által szervezett szakirányú tanfolyam elvégzését követően sikeres vizsga letétele.  

A versenybírókkal szemben támasztott minimális képesítési követelmény a középfokú 

végzettség. Bíróként csak az tevékenykedhet, aki érvényes bírói licenccel rendelkezik. 

 

4.3 Pályaépítő 

 

A pályaépítő a díjugrató, lovastusa és fogathajtó szakágban megrendezett versenyeken a 

kialakított versenypálya akadályinak vonalvezetésének tervezését, megépítését, átépítését, 

irányítja, szakmailag felügyeli.  

A pályaépítői tevékenységet ellátó személyek képesítési követelményei: a Szövetség szakágai  

által szervezett szakirányú tanfolyam elvégzését követően sikeres vizsga letétele.  

A pályaépítőkkel szemben támasztott minimális képesítési követelmény a középfokú 

végzettség és a szakágán belül sportolói múlt. 

Pályaépítőként csak az tevékenykedhet, aki érvényes pályaépítői licenccel rendelkezik. 

 

 

 

4.4       Technikai delegált 

 



Magyar Lovas Szövetség Képesítési Szabályzat 

 3 

A technikai delegált a Szakszövetség által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényeken a 

versenyek szakmai lebonyolításának felügyeletében résztvevő személy.  

A technikai delegált tevékenységet ellátó személyek minimális képesítési követelmény a 

középfokú végzettség és a Szövetség szakágai által szervezett szakirányú tanfolyam 

elvégzését követően sikeres vizsga letétele.  

 

4.5       Steward 

 

A steward a Szakszövetség által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényeken a versenyek 

szakmai lebonyolításának felügyeletében résztvevő személy (Ált. Szab. VII.144.). 

 

A nemzeti versenyek stewardjai számára előírt minimum követelmény az adott szakágban 

gyakorlóbírói képzettség (szakági szabályzatokban rögzített képzés szerint). A nemzeti 

versenyek vezető stewardja, valamint a nemzetközi versenyek stewardjai számára előírt 

minimum követelmény, hogy a kijelölt személy az adott szakág FEI Steward kurzusát 

sikeresen elvégezze, és a FEI Hivatalos Személyek listáján legalább „Level 1” minősítéssel 

szerepeljen. A vonatkozó FEI Steward kurzusokra a Szövetség Sportirodáján keresztül kell 

jelentkezni. 

 

Az egyes szakágakban folytatott steward tevékenységhez szükséges FEI Steward kurzusra 

való jelentkezés minimális feltételeit a Szövetség az alábbiakban határozza meg: 

 

1) minimum életkor: 21 év; 

2) alapképzettség: középiskolai érettségi; 

3) nyelvismeret: angol nyelvből alapfokú nyelvvizsga; 

4) fizikai és mentális állóképesség, általános attitűd: a jelölt által megpályázott kurzus 

szakágában legalább egy nemzetközi versenyen ellátott steward-asszisztens feladatkör, 

és az adott verseny vezető stewardjának Magyar Lovassport Szövetséghez elküldött 

írásos ajánlása; 

5) lovas szakmai képzettség/tapasztalat: legalább nemzeti gyakorló szintű 

bíró/TD/pályaépítő minősítés bármely lovas szakágban, vagy lovasedzői képesítés, 

vagy hároméves versenyzői múlt, vagy hároméves lovassport-szervezési és/vagy 

versenyrendezési gyakorlat; 

6) Magyar Lovassport Szövetség Vezető Stewardjának (Steward General) és 

Főtitkárának ajánlása. 

 

4.6      Verseny állatorvos 

 

A verseny állatorvos  a Szakszövetség, által kiírt (szervezett, rendezett) sportrendezvényeken 

az állategészségügyi jogszabályok betartásáért és a verseny állategészségügyi szempontból 

biztonságos lebonyolításért  felelős személy. 

 

4.7      Szövetségi kapitány 

 

A Szakszövetség a szövetségi kapitányi tevékenység ellátásához szükséges szakképesítési 

követelmények a Kormányrendelet Mellékletének 6. pontja szerint lovas szakedző, okleveles 

lovas szakedző végzettség. A szövetségi kapitányi tisztség polgári jogi jogviszonyban vagy 

társadalmi munkában ellátott feladat. Szövetségi kapitány kizárólag a Szövetség edzői 

besorolásában legalább II.. szintű, érvényes licenccel rendelkező edző lehet.  
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5. Egyéb rendelkezések  

 

Jelen szabályzat végrehajtására a hatályban lévő magyar jogszabályok, a FEI, a Magyar 

Lovassport Szövetség szakágainak versenyszabályzata, s az azokkal kapcsolatos általánosan 

elfogadott gyakorlat az irányadóak.  

Jelen szabályzat rendelkezéseinek értelmezésére vita esetén a Szövetség elnöksége jogosult.  

 

                  


