
MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG 

RAJTENGEDÉLY-VIZSGA SZABÁLYZAT    

 

 

A rajtengedély vizsga (továbbiakban REV) a Magyar Lovassport Szövetség versenyengedély 

szerző vizsgája.  

A szabályzatot a Magyar Lovas Szövetség elnöksége fogadja el.  

 

1./ A REV-re való jelentkezésnek az alsó korhatára a betöltött 8. életév. 

 

2./ A REV-re jelentkezés feltétele a sportoló Magyar Lovassport Szövetség Ügyfélkapus 

regisztrációja. http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/  

 

3./ Az adott szakág versenyzői licence az alábbi versenyengedély megléte alapján váltható ki.   

 

a.) díjugrató-lovastusa rajtengedély - díjugrató, lovastusa, díjlovas, western-reining, 

lovastorna   

távlovas rajtengedélyhez szakág specifikus elméleti vizsga letétele szükséges! 

b.) díjlovagló rajtengedély - díjlovas, lovastorna, western-reining szakágakba  

távlovas rajtengedélyhez szakág specifikus elméleti vizsga letétele szükséges! 

c.) fogathajtó rajtengedély - fogathajtó, western-reining szakágakban 

d.) lovastorna rajtengedély - lovastorna, western-reining szakágakban  

e.) távlovas rajtengedély - távlovas, western-reining szakágakban  

f.) western- reining rajtengedély - western-reining szakágakban  

 

4./ A REV minimum létszáma 15 fő vizsgázó. 

 

a.) A vizsga azonos időpontban és helyszínen több szakágban is megrendezhető. 

 

5./ A REV időpontjai alkalmazkodnak a szakágak hivatalos versenynaptárjaihoz.  A szakági 

vezetőknek az adott év február 1-ig egyeztetni kell a vizsga helyszínekkel, figyelembe véve a 

területi megoszlást.  

 

6./ A REV helyszíneit a szakági vezetők jelölik ki.  

 

a.) A vizsga helyszínének a szakági versenyszabályzatban meghatározott feltételeknek 

kell megfelelnie. 

 

7./ A vizsgáztatók a Szövetség szakbizottságai által javasolt és az elnökség által jóváhagyott 

személyekből áll.  

 

a.) A REV-re a Magyar Lovassport Szövetség két vizsgáztatót jelöl ki, akiknek a 

szabályzatban leírtak szerinti I.o. bírói díjat fizet. 

b.) A REV rendezési költségeihez a Magyar Lovas Szövetség 60.000.- Ft-tal járul hozzá, 

melyet a rendező szervezet számára számla ellenében fizet ki. 

 

8./ A REV két különálló, elméleti és gyakorlati modulból áll. 

 

9./ A REV elméleti anyaga a „Lovasember Kézikönyve 1. kötet”   

http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/


 

a.) Az elméleti vizsga a Magyar Lovassport Szövetség online oktatási- és vizsga 
portálján, a https://oxix.lovasszovetseg.hu felületen elérhető. 

 
b.) Az online elméleti vizsga két modulból áll (30 - 30 perc)  

- ló- és istállóismereti modul 
- szakágspecifikus ismereteket tartalmazó modul 

 
c.) A két modul külön-külön is letehető egy hónapon belül. 
d.) Az elméleti vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a vizsgázó mindkét modult min. 

75%- os eredménnyel teljesítette. 
e.) A sikeres elméleti vizsga egy naptári évig érvényes és feljogosít a gyakorlati 

vizsgára jelentkezésre. 
f.) Amennyiben az elméleti vizsga egyik, vagy mindkét modulja sikertelen lett, az adott 

modult/ modulokat 24 óra elteltével lehet megismételni. Az ismétléshez pótvizsgadíj 
befizetése szükséges a Magyar Lovassport Szövetség Ügyfélkapuján. 
http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/  

 

10./ A REV gyakorlati követelményrendszerét a szakágak határozzák meg.  

 

a.) A gyakorlati vizsgán való részvétel feltétele a sikeres elméleti vizsga.  

b.) A gyakorlati vizsgára a http://www.rajtengedely.hu/ felületen kell jelentkezni. 

 

11./ A REV-en való megjelenés feltételei: 

 

a) A vizsgázónak rendelkezni kell 

- sportolói kártyával,  

- érvényes sportorvosi igazolással. 

b) Regisztrált edző megjelölése a Magyar Lovassport Szövetség adatbázisában 

 

12./ A REV lebonyolításának rendszere 

a) Elméleti vizsga (online) 

b) Gyakorlati vizsga (A vizsga lebonyolításához a díjugrató/ lovastusa szakágban mentő 

kötelező, a többi szakágban ajánlott) 

c) Eredményhirdetés,  

13./ A REV moduljainak díját az Elnökség állapítja meg. 

a) Sikertelen elméleti vizsga esetén az adott modult/ modulokat 24 óra elteltével lehet 

megismételni. 

b) Sikertelen gyakorlati vizsga esetén a gyakorlati vizsgát egy hónap elteltével lehet újra 

megismételni. 

c) A REV pótvizsgadíj 5000.- Ft / modul (http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/)  

 

A szabályzat 2021. január 1-től lép hatályba. 

https://oxix.lovasszovetseg.hu/
http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/
http://www.rajtengedely.hu/
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