
A Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága tájékoztatja a versenyrendezőket és a 

rajtengedély vizsgáztatókat, hogy a lenti határozat értelmében kizárólag Tóth Ferenc által 

jóváhagyott rajtengedély vizsgákat tekinti hivatalosnak a rendszerben. 

A megrendezendő rajtengedélyvizsgát is csak akkor tekinti a szakbizottság hivatalosnak, amennyiben 

a jelentkezők az új rajtengedélyvizsga rendszernek megfelelően a www.rajtengedely.hu oldalon 

jelentkeznek. 

Az a versenyző, aki nem regisztrál a rendszerben, nem fog tudni a versenyekre nevezni és a magyar 

bajnokságba nem fog tudni pontot szerezni, eredményét a szakbizottság nem ismeri el, arról igazolást 

nem ad ki. 

Határozat 12/2013. III. 21. 

A Fogathajtó Szakbizottság elfogadja a Magyar Lovas Szövetség rajtengedély vizsga szabályzatát, 

amelyhez illeszkedően módosítja rajtengedély vizsga rendszerét. az új rajtengedély vizsga szabályzat 

kidolgozásáért felelős személy: Tóth Ferenc 

A Fogathajtó szakbizottság az alábbi rajtengedély követelményt határozza meg 2013. május 01.-tól. A 

szakbizottság korábbi elnökségi határozatának megfelelően csatlakozni kíván a MLSZ egységes 

rajtengedély rendszeréhez. A vizsga követelményei ill . a jelentkezés, valamint a vizsgára bocsájtás 

feltételei a www.rajtengedely.hu oldalon meghatározottak szerint. A sikeres vizsgát tett versenyző a 

vizsga napján rendezett versenyen jogosult indulni. A vizsgát a fogathajtó szakbizottság csak abban az 

esetben tudja elfogadni amennyiben általa jóváhagyott és a WWW.fogatsport.hu oldalon 

meghirdetett helyszíneken történik. 

A rajtengedély vizsga szintjei: 

B kategória: Jogosít a B** kategóriás versenyeken való indulásra, ill. ettől magasabb szintű 

versenyeken a szövetségi kapitány engedélyével egyes, négyes fogat esetében. A vizsgát saját 

fogattal vagy bérelt lovakkal kell végrehajtani abban a kategóriában, melyben később versenyezni 

kíván. 

Kategóriát váltani 6 befejezett versenyt követően lehet, a befogadó kategória szövetségi 

kapitányának engedélyével. 

C kategória: Jogosít minden B* és C kategóriának kiírt versenyen való indulásra. Ha 

későbbmagasabb ( B kategóriás ) szintű vizsgát kíván tenni akkor csak a gyakorlati feladatokat, kell 

teljesítenie. 

Vizsgáztatatók.: A vizsgabizottság legalább két főből áll az alábbi szabályok szerint. 

B vizsga: Nemzetközi és A minősítéssel rendelkező bírók 

C vizsga: Nemzetközi, vagy A kategóriás, ill. a bizottság egy tagja B kategóriás bíró is lehet. 

 



Elméleti vizsga anyaga: A Magyar Lovassport Szövetség által kiadott munkafüzet 

bemutatásával melyet a vizsgázó töltött ki. A vizsga szóban a bizottság előtt történik. 

 

Gyakorlati anyag: 

B kategória: Nemzeti 1 sz. díjhajtó feladat bemutatása, amely sikeres abban az esetben ha 70 pontnál 

nem szerez többet. 

C kategória:Akadályhajtás, nyomtáv + 30 cm., iram 210 m/p., akadályok száma max. 14 db. 

A pálya egy összetett akadályt tartalmazhat a négyes fogatoknak kiírt szabályzat szerint ( FEI 

szabályok). Sikeres a vizsga abban az esetben, ha a versenyző 12 hibapontot ill. annál kevesebbet 

szerez. 

Pályaépítő a hivatalos pályaépítői listáról aki legalább C kategóriával rendelkezik. 


