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Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 48. § (4), 50. § bekezdés, a 

szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (3) bekezdés, valamint a 

lóversenyfogadás szabályairól szóló 20/1991. (XI. 5.) FM-PM együttes rendelet alapján 2023. évre 

az alábbi Magyar Ügető Versenyszabályzat a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság jóváhagyásával 

kerül kiadásra. 

 
 

A VERSENYSZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

1. § 

 

Az ügető fajtájú lovak Teljesítményvizsgálati Szabályzatát is tartalmazó Magyar Ügető 

Versenyszabályzat (továbbiakban: M.Ü.Sz.) hatálya kiterjed minden Magyarországon rendezett, 

elismert ügetőversenyre, annak résztvevőire, valamint a versenyek szervezésével, rendezésével, 

lebonyolításával, felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatban álló, vagy azokért felelős természetes 

és jogi személyekre. 

 

Minden engedéllyel rendelkező résztvevő az engedély átvételekor írásos elismerő nyilatkozatot 

köteles tenni, melyben elismeri, hogy a M.Ü.Sz. és az Általános Határozatok valamennyi 

rendelkezését magára nézve kötelező érvényűnek tartja. 

 

A M.Ü.Sz. kiegészítése az Általános Határozatok, melyet az LFB jóváhagyásával a Versenyszervező 

ad ki. Az Általános Határozatokat évente adják ki, ezek olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek 

az év összes versenyeire, vagy a versenysorozatra, az azokban érdekelt összes személyekre, lovakra, 

intézkedésekre, továbbá csak az adott pályára vonatkoznak. Az Általános Határozatok az Ü.V.N.-ban 

történt megjelenésekor, és az abban meghatározott időpontban lép hatályba. 

 

 

I. Fejezet 

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
 

ELISMERT TENYÉSZTŐ SZERVEZET 

AZ ELISMERT TENYÉSZTŐ SZERVEZET FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 

 

2. § 

 

Az elismert tenyésztő szervezet az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletben 

foglaltak alapján a magyarországi ügető tenyésztők által létrehozott olyan társadalmi szervezet, 

amelyet a földművelésügyi miniszter, tenyésztői szervezetként elismer. Feladata a tagjai által 

jóváhagyott és a földművelésügyi miniszter által elismert tenyésztési program végrehajtása a 

magyarországi ügető fajtában. 

 
 

ÜGETŐK NYILVÁNTARTÁSA 

ÜGETŐ KORA, NEME ÉS NEVE 

 

3. § 

 

Ügető az a ló, amely apja és anyja a Magyar Ügető Méneskönyvben (továbbiakban: M.Ü.M.) vagy 

egy nemzetközileg elismert más Ügető Méneskönyvben van bejegyezve. 

 

4. § 

 

Az ügetőt születését követő január 1-től egy éven át 1 évesnek és minden rákövetkező év január 1- 

től életévének végéig egy-egy évvel idősebb korúnak kell tekinteni. 
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5. § 

 

Versenyben, amennyiben a versenyfeltételek másként nem rendelkeznek, egyaránt részt vehet mén, 

kanca vagy herélt. 

 

6. § 

 

A névadásra az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete (továbbiakban: ÜTOE) Tenyésztési 

Szabályzat (továbbiakban: Tenyésztési Szabályzat) 7. §-ában leírtak az érvényesek. Ennek 

megfelelően az egy-egy évjárathoz tartozó csikók ugyanazzal a kezdőbetűvel kezdődő nevet kapnak, 

de nem adható olyan név, mely az előző hasonló kezdőbetűjű évjáratban szerepelt, vagy amelyik a jó 

ízlést sérti. 

 

A tulajdonos kérésére, a tulajdonos névjavaslatát figyelembe véve, az ÜTOE azelőtt mielőtt az ügető 

először versenyben fut, vagy tenyésztésbe áll, a már bejegyzett nevet megváltoztatja. Versenyben 

futott vagy tenyésztésbe állt ügetőnek a nevét az ÜTOE nem változtatja meg. A M.Ü.M. az új név 

bejegyzését térítés ellenében végzi, melynek mértékét a Versenyszervező évente az Általános 

Határozatokban teszi közzé. 

 

7. § 

 

Versenyre csak névvel rendelkező ügetőt lehet nevezni. 
 

BELFÖLDI TENYÉSZTŐ 

 

8. § 

 

Ügető tenyésztője az a természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, akinek/amelynek a tulajdonában az anyakanca a kérdéses lovat ellette. Az 

anyakanca tulajdonosa az, akinek neve alatt a M.Ü.M. nyilvántartásában az anyakanca szerepel. 

 
 

BELFÖLDI LÓ 

 

9. § 

 

Ügetők, melyek Magyarországon születtek, és születési évükben december 31-ig nem kerültek 

kivitelre, valamint azok a csikók, melyek anyjukkal együtt és annak fedeztetése céljából kiszállításra 

kerültek és december 31-ig visszaszállították, belföldinek minősülnek. 

 

Ügetők, melyek Magyarországon kívül születtek, szintén belföldinek számítanak, amennyiben a 

következő követelményeknek eleget tesznek: 

 

1. Magyarországra behozatal az anyjával együtt a születési évében, vagy egyedül, ha az anyja – 

a születési (export) ország Ügető Méneskönyvének igazolása alapján - elpusztult, a behozó 

tulajdonos nyilatkozatban lemond az anya tartós kiviteléről, mely nyilatkozatot minden 

további tulajdonos köteles megtenni, 

2. Magyarországot nem hagyja el a születést követő második év június 1-ig, kivétel, ha az 

anyjával, annak fedeztetése céljából kerül kiszállításra, de a visszaszállítás a születési év 

december 31-ig meg kell, történjék. 

3. Ezen ügetők a M.Ü.M. Születési Regiszterében kerülnek nyilvántartásra. 

 

A 2. pontban foglalt előírások a M.Ü.M.-be történt bejegyzést követő megszegése esetén a 

belföldiként nyilvántartott ügető átsorolásra kerül a külföldi ügetők nyilvántartásába. Az eljárásért az 

ÜTOE az érvényes díjazási rend szerint díjat szed. 

 

Azon ügetők, melyek az 1.) és 2.) bekezdésekben foglalt követelményeknek nem tesznek eleget, 

külföldinek számítanak. Ezen ügetők a M.Ü.M. Behozatalai Regiszterében kerülnek nyilvántartásra. 
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KÜLFÖLDI LÓ, KÜLFÖLDRŐL BEHOZOTT LÓ 

 

10. § 

 

Azok a lovak, melyek nem felelnek meg a 9. §-ban foglaltaknak, külföldinek számítanak. Külföldi ló 

behozatalát a M.Ü.M. Behozatali Regiszterébe kell bejelenteni a Tenyésztési Szabályzat rendelkezései 

szerint. Külföldi lovak a versenyzésben tartósan csak a Behozatali Regiszterbe történt felvétel esetén 

vehetnek részt. 

 

A M.Ü.M. a tartósan behozott külföldi lovakat a Behozatali Regiszterbe jegyzi be, amennyiben az 

alábbi követelmények teljesülnek: 

 

1. az állattenyésztési törvény idevonatkozó előírásai szerint történik a behozatal, 

2. az apa és az anya egy nemzetközileg elismert ügető méneskönyvbe van bejegyezve, 

3. a származási ország ügető törzskönyvi hatóságának hivatalos származási igazolása (Lóútlevél), 

4. az illetékes ország Ügető Méneskönyve vagy versenyzési hatósága által szabályszerűen 

kiállított Kiviteli Igazolás (Export Certificate) letétbe helyezése, 
5. EU országokon kívülről vámokmányokkal igazolás a vámkezelésről, a behozatali időpontról, 

6. azonosítás a M.Ü.M. által a nem, a kor, a fogak, a szín, a jegyek, és esetleges további 

ismertetőjelek alapján. Ezek azonosítását a behozatal bejelentését követő 8 napon belül a 

M.Ü.M. végzi, 

7. amennyiben az ügető a behozatala előtt már versenyben futott, akkor a 

versenyteljesítményét, melyet az adott ország illetékes szerve állított ki letétbe kell helyezni. 

 

Az átmenetileg behozott külföldi ló a Behozatali Regiszterbe kerül bejegyzésre, ha a behozó 

tulajdonos ezt kéri és egyébként a tartós behozatalra vonatkozó követelmények teljesülnek (Export 

Certificate). Az átmeneti behozatal 42 naptári napig érvényes. 

 

A M.Ü.M. a Behozatali Regiszterbe történő bejegyzést térítés ellenében végzi, melynek mértékét 

évente az Általános Határozatokban teszi közzé. 

 

11. § 

 

Az a külföldi ló, amelyet a Behozatali Regiszterbe nem jegyeztek be, valamint a származási és 

versenyteljesítményi igazolást és a vámkezelést igazoló okmányt a Versenyszervezőnek nem mutatták 

be, illetve ott nem helyezték letétbe, belföldi versenyekben nem indulhat. 

 

Ha bármely okból olyan külföldi ló futott a versenyben, amely a fenti rendelkezéseknek nem felel 

meg, a V.I. köteles technikai óvást benyújtani, az esetleg megnyert versenydíjtól megfosztani, 

versenyteljesítményét törölni és mindazon személy(ek) ellen, aki(k) az illetéktelen indulásért 

felelősségre vonható(k), eljárást indítani. 

 

12. § 

 

A külföldi versenyre nevezett ügető M.Ü.M. által hitelesített versenyteljesítményét és a M.Ü.M. által 

kiállított Kiviteli Jegyét (Export Certificate) - az idomár bejelentése alapján - a Versenyszervező küldi 

meg az adott ország Versenyszervezőjének. A M.Ü.M. a Kiviteli Jegy kiállítását térítés ellenében 

végzi, melynek mértékét a Versenyszervező évente az Általános Határozatokban teszi közzé. 
 

 

LÓÚTLEVÉL 

 

13. § 

 

Az ügető azonosítására a rendszeresített lóútlevél szolgál. A lóútlevelet annak az országnak a 

lóútlevél kiadásra jogosult szervezete állítja ki, ahol a lovat tenyésztették. Versenyben kizárólag 

lóútlevéllel rendelkező ló futhat. 
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A lóútlevélnek minden esetben a ló idomárjánál kell lenni, kivéve, ha erről a tréningtelep belső 

szabályzata és/vagy a boxbérleti szerződés másként rendelkezik. A lóútlevelet a versenytitkárságon a 

ló idomítási jegyzékbe vétele előtt a versenytitkárnak be kell mutatni. 
 

TULAJDONOSVÁLTOZÁS 

 

14. § 

 

Tréninglistán szereplő ügető tulajdonviszonyában, résztulajdonában történt változást a lóútlevél 

kiadására illetékes szervezet által kiállított Lótulajdonos Nyilvántartó Betétlap másolatának 

benyújtásával a tulajdonos köteles a Versenyszervezőnek három munkanapon belül írásban 

bejelenteni. A tulajdonosváltozás bejelentését az új tulajdonos köteles aláírásával ellátni. 

 

15. § 

 

Tulajdonosváltozás esetén a lóútlevelet az előző tulajdonos az új tulajdonosnak adja át, az előírt 

bejegyzésekkel naprakész állapotban, a kötelező oltási igazolásokkal együtt. A tulajdonosváltozást a 

lóútlevélbe a lóútlevél kiadására illetékes szervezetnél vagy annak megbízottjánál a 

tulajdonosváltozást követő három munkanapon belül kell bejegyeztetni. A Versenyszervező csak a 

bejegyzés után írja át új tulajdonba a lovat a tréninglistán. Ettől abban az esetben eltekinthet, ha az új 

tulajdonos hivatalosan igazolni tudja, hogy a tulajdonosváltás regisztrációja folyamatban van a 

lóútlevél kiadására illetékes szervezetnél. 
 

VERSENYSZERVEZŐ 

A VERSENYSZERVEZŐ FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 

 

16. § 

 

A Versenyszervező az a természetes, vagy jogi személy, aki (amely) az állattenyésztési törvénnyel 

összhangban, a M.Ü.Sz.-ben foglaltak értelmében szervezi a felügyelete alatt álló pályán, vagy 

pályákon a hivatalos ügetőversenyeket. 

 
A Versenyszervező feladata: 

 

1. A szakmai érdekképviseleti szervezetek javaslatait figyelembe véve kidolgozza az 

ügetőversenyzés rendszerét, szerkeszti és kiadja hivatalos közlönyét, az Ü.V.N.-t és 

gondoskodik arról, hogy az minden érdeklődő számára hozzáférhető legyen. 
2. Javaslatot tehet az LFB-nek írásban, a M.Ü.Sz. egyes pontjainak a módosítására. 

3. A versenyek megrendezése előtt kitűzi a magyarországi hivatalos ügetőversenyek időpontját, 

és azt az Ü.V.N.-ban közzéteszi. 
4. Közzéteszi az Ü.V.N.-ban a kinevezett V.I. tagok névsorát. 

5. Véleményezi az LFB-nek a beadott idomári és a hajtói engedély kérelmeket. Az 

engedélyeket az Ü.V.N.-ban közzé teszi. 

6. Elkészíti a versenyfeltételeket és azokat az Ü.V.N.-ban közzéteszi. 

7. Elkészíti az idomításba vett lovak jegyzékét és azt az Ü.V.N.-ban közzéteszi. 

8. Elkészíti az Általános Határozatokat és LFB jóváhagyás után az Ü.V.N.-ban közzéteszi. 
9. Közzéteszi a versenyekre vonatkozó nevezéseket és a hendikepek távközléseit. 

10. Kinevezi a hatáskörébe tartozó versenyközegeket, a Versenytitkárt, és a Pályaállatorvost. 

11. Lebonyolítja a magyarországi hivatalos ügetőversenyeket a M.Ü.Sz. előírásai szerint. 

12. Az ügető versenyek eredményeit a tenyésztői, futtatói, tulajdonosi, idomári és a hajtó, 

valamint a versenyzéssel kapcsolatos valamennyi statisztikát, az apamének rangsorát az 

Ü.V.N.-ban nyilvánosságra hozza. 
13. Kihirdeti a championátusokat. 

14. Gondoskodik a nemzetközi szakmai kapcsolatokról. 

15. Meghatározza azok körét, akik az istállók területére beléphetnek. Indokolt esetben onnan 

személyeket kitilthat. 

16. Felügyeli a Versenyrendező tevékenységét. 
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LÓVERSENYZÉST FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

A LÓVERSENYZÉST FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 

 

17. § 

 

A lóversenyzés szakmai felügyeletéről az agrárpolitikáért felelős miniszter a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. 38. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

lóversenyfogadás szabályairól szóló 20/1991. (XI. 5.) FM-PM együttes rendeletben, valamint az 

állattenyésztésről szóló 1993. CXIV. törvény felhatalmazása alapján a tenyészállatok 

teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló 32/1994 (VI. 28.) FM rendeletben 

intézkedett.  

Az agrárpolitikáért felelős miniszter a versenyek tisztaságának ellenőrzésére, a lóversenyzés 

felügyeletére létrehozza az LFB-t.  

Az LFB 5-9 főből áll. Elnökét és tagjait a Miniszter bízza meg. Az LFB a Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint látja el munkáját, melyet a Versenyszervező közzétesz. Az LFB egyebekben nem 

minősül jogi személynek, nem perelhető. 

 

Az LFB tevékenységi köre: 

 

1. A 17. § első bekezdésében foglalt jogszabályi felhatalmazások alapján engedélyezi 

Magyarországon a hivatalos ügető versenyek szervezését és rendezését. 

2. Kiadja a versenyek részvételi szabályzatát, jóváhagyja az Általános Határozatokat. 

3. Felügyeletet gyakorol minden Magyarországon szervezett és rendezett hivatalos ügető 

verseny felett. 

4. Átveszi és a hivatalos versenyek rendezésére alkalmas, elismert versenypályának minősíti 

azt a versenypályát, amelyen az adott évben először kívánnak hivatalos ügető versenyeket 

tartani, amennyiben az megfelel a M.Ü. Sz. elismert versenypályára vonatkozó 

rendelkezéseinek. 
5. Ellenőrzi a M.Ü.Sz.-ben foglalt előírások betartását. 

6. Kinevezi a V.I. tagjait. 

7. Ellenőrzi a V.I. munkáját. 

8. Ellenőrzi a versenyek szervezésében rendezésében részt vevő versenyközegek szakmai és 

etikai alkalmasságát. 
9. Kiadja az idomári, hajtói (hivatásos és amatőr) működési engedélyeket. 

10. Jogerősen dönt a V.I. és az Indító rendelkezései ellen hozzá benyújtott fellebbezési 

ügyekben, a kiszabott büntetéseket helybenhagyhatja, mérsékelheti, eltörölheti, vagy 

súlyosbíthatja. 

11. Abban az esetben, ha a V.I. döntései ellen az érintett fellebbezést nyújt be, az LFB a V.I.-t, a 

fellebbezést benyújtót, valamint az ügyben a további érintetteket meghallgathatja. 

12. Ellenőrzi, hogy a versenyzési rendszer megfelel-e a teljesítményvizsgálat 

követelményeinek és előmozdítja-e a hazai ügető fajta fejlődését. 

13. Folyamatosan ellenőrzi a tiszta verseny feltételeinek megvalósulását, lebonyolítással 

kapcsolatos munka szakszerűségét. 
14. Versenynapon és versenynapon kívül doppingvizsgálatot rendelhet el. 

15. Minden olyan esetet, amely a lóversenyzés tisztaságát veszélyezteti és amellyel kapcsolatban 

írásos bejelentés érkezik, az LFB kivizsgálhat és a szükséges döntéseket, határozatokat, 

intézkedéseket meghozhatja. 

16. Az LFB hivatalos honlapján közzéteszi határozatait, hivatalos közleményeit és az általa 

kiadott engedélyeket. 

 

Az LFB tagjai és közeli hozzátartozói nem köthetnek, és nem köttethetnek fogadásokat hazai 

lóversenyekre, lovat nem futtathatnak. 
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VERSENYINTÉZŐSÉG 

A VERSENYINTÉZŐSÉG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 

 

18. § 

 

A V.I. tagjait a Versenyszervező és a Magyar Lóversenyszövetség javaslatára az LFB nevezi ki és 

bízza meg egy naptári évre. A V.I. tagjainak a kinevezését az LFB az Ü.V.N-ban nyilvánosságra 

hozza. A kinevezett V.I. mindig páratlan számban, de legalább három fővel végzi a munkáját az LFB 

által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint. 

 
Új V.I. tag olyan személy lehet, aki: 

1. legalább szakirányú végzettséggel és/vagy érettségivel, 

2. és legalább 8 versenynapos gyakorlatot töltött a V.I.-ben, 

3. és a versenyszabályzatokból sikeres szóbeli és írásbeli vizsgát tett az LFB által kijelölt 

bizottság előtt. 

 

Az LFB a V.I. tagjai közül megbíz egy főt a V.I. vezetésével és egy főt a helyettesítésével. A V.I. 

munkáját vagy a kinevezett vezető, vagy annak helyettese irányítja. A kinevezett vezető, vagy 

helyettese kötelessége gondoskodni arról, hogy a V.I. tagjai - azokat név szerint megnevezve - kellő 

számban, legalább hárman, vegyenek részt a munkában. A V.I. vezetőjének és helyettesének feladata a 

V.I. működési rendjének kidolgozása és annak betartása, betartatása. 

A V.I. hivatalba lépése a versenynap kezdete előtt 1 órával (a kvalifikációs futam számít a 

versenynap kezdetének) úgy történik, hogy a V.I. a Versenyrendezőtől jegyzőkönyvben átveszi a teljes 

versenypályát. (A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a teljes versenypálya állapotát különös tekintettel a 

futópálya állapotára, ebben a pályaállatorvos véleményét is meghallgatja). A V.I. az utolsó futam után 

jegyzőkönyvben átadja a Versenyszervezőnek a teljes versenypályát, feladatát legkorábban 30 perccel 

az utolsó futam után fejezi be. A V.I. versenynapon kívül is vizsgálatot folytathat, meghallgatásokat 

tarthat. 

A V.I. a munkájáról a V.I. SZMSZ-ében foglaltak szerint folyamatosan jegyzőkönyvet készít. 

A V.I. helyiségében csak olyan személyek tartózkodhatnak, akiknek a V.I. erre engedélyt adott. Ezt 

a körülményt minden esetben az indok és az időpont megjelölésével a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

A V.I. tagjai és közeli hozzátartozói nem köthetnek, és nem köttethetnek fogadásokat hazai 

lóversenyekre, lovat nem futtathatnak. A versenynap időtartama alatt a V.I. tagjai nem használhatnak 

magán mobiltelefont. 

 

A V.I. feladatai: 

1. Szigorúan őrködni a versenyek tisztasága felett. 

2. A lovat az indulástól eltiltani. 

3. A versenyben résztvevő lovak jármódját elbírálni, a galoppozó, vagy meg nem engedett 

jármódban versenyző lovat diszkvalifikálni. 

4. A start után a futamot 100 méteren belül visszarendelheti. 

5. A versenyt balesetveszély esetén lefújni. 

6. A versenyt utólag érvénytelenné nyilvánítani. 

7. A verseny előtt és után tiltott szerek használatát kimutató vizsgálathoz mintavételt elrendelni. 

8. A versenypályán történt, balesettel együtt járó események kapcsán az abban résztvevő hajtókat 

az esetleges alkoholos befolyásoltság, vagy tudatmódosító szerek felderítésére 

megszondáztatni, vagy a szükséges vizsgálatot elvégeztetni. 

9. A hajtót a versenyben való részvételtől eltiltani, ha a felszerelése vagy ruházata nem felel meg 

az előírásoknak. 

10. Azt a lovat, akinek hajtója, három startmeghiúsítást követ el a versenyből kizárja. 

11. A hozzá benyújtott óvások elbírálása. 

12. A versenyek végeredményének (célbírói ítélet) jóváhagyása. 
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19. § 

 

A V.I. szigorúan őrködik a versenyek tisztasága felett. Azonnal kivizsgál minden feltűnő 

formaváltozást, továbbá minden olyan körülményt, amely a verseny lefolyását, vagy eredményét 

bármely szempontból gyanússá teszi, vagy olyan körülményre enged következtetni, amely a versenyek 

tisztasága szempontjából kifogásolható. 

 

20. § 

 

A V.I. feladata a versenyeknek a M.Ü.Sz., valamint az Általános Határozatok rendelkezéseinek és 

szellemének megfelelő szabályszerű és sportszerű lebonyolításának ellenőrzése, az említett szabályok 

szigorú betartása és betartatása. A versenyekkel kapcsolatos minden felmerült ügyben intézkedik. 

 

21. § 

 

A V.I.-nek jogában áll minden olyan intézkedést megtenni, amelyet a versenyzés zavartalan rendje 

érdekében szükségesnek tart abban az esetben is, ha a M.Ü.Sz.-ban arra kifejezett intézkedés nincs, de 

intézkedései a M.Ü.Sz.-ban vagy az Általános Határozatokban foglaltakkal nem lehetnek ellentétben. 

 

22. § 

 

A V.I. gondoskodik arról, hogy a versenyek lebonyolításával kapcsolatban szolgálatot teljesítő 

közegek a rájuk bízott feladatokat kifogástalanul ellássák, a M.Ü.Sz. és az Általános Határozatok 

rendelkezéseit pontosan betartsák és a versenyek zavartalan lebonyolítását biztosítsák. Felügyel arra, 

hogy a futópálya területén illetéktelenek ne tartózkodjanak. A V.I. eltávolíttathatja a Versenyrendező 

segítségével a versenytérről mindazokat a személyeket, akik viselkedésükkel a versenyzés rendjét, a 

versenyek zavartalan lebonyolítását zavarják. 

 

23. § 

 

A V.I. feladata ellenőrizni, hogy az idomárok, a hajtók és a versenyistállók személyzete a M.Ü.Sz. 

és az Általános Határozatok rendelkezéseit betartsák és minden esetben a sportszerűség 

követelményeinek megfelelő magatartást tanúsítsanak. 

 

24. § 

 

A V.I. megbüntet minden olyan cselekményt vagy mulasztást elkövető személyt, aki a M.Ü.Sz., az 

Általános Határozatok, a sportszerűség, az állatvédelem, a versenyek tisztasága, vagy az ügetősport jó 

híre szempontjából kifogásolható, vagy a versenyek lebonyolításában közreműködők tekintélyét sérti, 

vagy működésüket akadályozza. 

 

25. § 

 

A V.I. a büntetés kiszabása előtt személyesen meghallgathatja az érdekelteket, védekezésük előadása 

végett. A V.I. a nyilvánvalóan szabályokat sértő magatartás esetén meghallgatás nélkül is dönthet, de a 

meghozott döntésről, legkésőbb a legkésőbb a hivatalos versenyeredmények közlése által tájékoztatja 

az érintetteket. Az idomárok és hajtók részére a V.I. személyes meghallgatást biztosít az utolsó futam 

után 30 percig.  

 

26. § 

 

A V.I. a szabálytalanságot elkövető idomárt, hajtót, amatőrhajtót: 

1. Figyelmeztetheti. 

2. Az Általános Határozatokban és a Ü.V.N.-ban közzétett értékhatáron belül pénzbírsággal 

sújthatja. 

3. A hajtói engedéllyel rendelkezőket – esetenként maximum három hónapra, kivéve 

doppingvétség esetén - eltilthatja a versenyekben való hajtástól. 

4. Az idomári és hajtói engedéllyel rendelkezőket doppingvétség esetén három hónapnál 

hosszabb időre is eltilthatja a tevékenységük végzésétől. 
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5. Jelzi az LFB-nek, ha úgy ítéli meg, hogy a vétség súlyossága meghaladja a hatáskörét. 

Javasolhatja működési engedélye visszavonását határozott, vagy határozatlan időre. 

6. Érvényes hajtói engedéllyel nem rendelkező amatőrhajtók, valamint az istállóalkalmazottak 

esetében javaslatot tesz a Versenyszervezőnek, hogy a nevezettől vagy nevezettektől vonja 

vissza a versenyistállók területére kiadott belépési engedélyét, és azokat onnan tiltsa ki. 
7. Intézkedéseit jegyzőkönyvben rögzíti. 

 

Amennyiben valamely versenyközeg követ el szabálytalanságot, vagy mulasztást a V.I. 

figyelmezteti, illetve súlyosabb vétség esetén javaslatot tesz a Versenyrendezőnek az érintett 

munkavégzésének felfüggesztésére. 

 

A V.I. a futtató által elkövetett szabálytalanság, sportszerűtlen magatartás, az ügetősport jó híre 

szempontjából kifogásolható, vagy a versenyek lebonyolításában közreműködők tekintélyét sértő, 

vagy működésüket akadályozó magatartása esetén javaslatot tesz a Versenyszervezőnek a futtató 

pályahasználati jogának bevonására.  

 

27. § 

 

A V.I. a versenyek lebonyolításával kapcsolatban a Versenyrendező segítségével felügyeletet 

gyakorol az egész versenytér (futópálya, istállók, nézőtér) felett. 

A V.I.-nek jogában áll a versenynapon a versenyek időtartama alatt a programon lévő hajtókon 

alkohol és tudatmódosító szerekre vonatkozó vizsgálatot elvégeztetni. 

 

28. § 

 

A V.I. jogosult a doppingállatorvost a lovakon végzendő doppingvizsgálat elvégzésére utasítani. A 

doppingvizsgálat pozitív eredménye esetén technikai óvást emel. A doppingolásért felelős személyek 

működési engedélyének és pályahasználati jogának bevonására javaslatot tehet az LFB-nek és a 

Versenyszervezőnek. 

 

29. § 

 

A V.I. jogkörén belül függetlenül intézkedik. Határozataiért és intézkedéseiért, működéséért csak az 

LFB-nek felelős. 

30. § 

 

Abban az esetben, ha az LFB a V.I. valamely határozatát fellebbezés alapján felülvizsgálja, döntése 

előtt a V.I.-t és az érintetteket meghallgathatja. 

 

31. § 

 

A V.I. a hivatalos versenyeredmény útján értesíti határozatairól a Versenyszervezőt. 

 

32. § 

 

A V.I. által kiszabott pénzbírság, illetve az eltiltás ellen beadott fellebbezésnek nincs halasztó 

hatálya. Az eltiltások a kiszabástól számított 17. napon lépnek hatályba. Amennyiben a V.I. egy 

idomárt, vagy hajtót eltilt a versenyekben való hajtástól, akkor ez az eltiltás minden ország elismert 

versenypályájára vonatkozik az eltiltott napokra. Kivétel: súlyos sportszerűtlenség vagy 

hanyag/erélytelen hajtás esetén a V.I.-nek joga van büntetés első napjától az utolsóig a teljes 

időtartamra eltiltani a hajtót vagy az idomárt. A külföldön eltiltott hajtó eltiltása addig az időpontig 

érvényes, ameddig a határozatban szerepel.  
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33. § 

 

A V.I. döntéseiről az érintetteket a Hivatalos Versenyeredményben köteles tájékoztatni. Az 

érintettek a határozat közzétételétől, azaz a hivatalos versenyeredmény megjelenésétől számított öt 

munkanapon belül az LFB-hez fellebbezhetnek, ha a M.Ü.Sz. a fellebbezés lehetőségét nem zárja ki. 

34. § 

 

Az óvásban a V.I. dönt, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Technikai óvás esetében első 

fokon a V.I. dönt. A V.I. döntése ellen 14 naptári napon belül fellebbezésnek van helye, másodfokon 

az LFB hozza meg a döntést. 

 

35. § 

 

A V.I. tagjai döntéseit testületileg hozza, azokért testületileg felelős. A döntés előkészítés során 

elhangzott egyéni vélemények nem nyilvánosak, azok nem rögzítendők. A V.I. tagjai a titoktartás 

megszegése esetén az LFB-nek tartoznak felelősséggel. A V.I. egyebekben jogi személynek nem 

minősül, nem perelhető. 
 

A PÁLYAÁLLATORVOS 

A PÁLYAÁLLATORVOS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 

 

36. § 

 

A pályaállatorvos a versenypálya hivatalos állatorvosa, aki, Magyarországon szerzett, vagy 

honosított állatorvosi diplomával rendelkező személy, akit (a 16. § értelmében) a Versenyszervező 

foglalkoztat, vele szerződéses, vagy alkalmazotti viszonyban áll. Helyettesítéséről köteles a 

Versenyszervezővel előre egyeztetett személyek közül gondoskodni és esetenként a Versenytitkárt 

erről az esedékesség előtt 48 - 24 órával tájékoztatni. 

A helyettesítés tényét a Versenytitkár köteles az érdekeltek tudomására hozni. 

A versenyek megkezdése előtt legalább 1 órával köteles a versenypályán megjelenni, a futópálya 

állapotát, versenyzésre való alkalmasságát a V.I.-vel közösen felmérni. Köteles a programon szereplő 

lovak egészségi állapotáról meggyőződni, és a versenyek előtt, a pályára kihajtó fogatokat 

személyesen, vagy megbízott (pl.: azonosító bíró) által ellenőrizni, rendellenesség esetén a V.I.-t 

haladéktalanul tájékoztatni, javasolni a versenyzésre nem alkalmas ló eltiltását az adott futamban való 

részvételtől. 

 

37. § 

 

A pályaállatorvos feladatkörébe tartozik a versenyzéshez és lótartáshoz kapcsolódó 

állategészségügyi, állatvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzése, a rendellenességek jelentése a 

V.I.-nek a Versenyszervező és a hatósági állategészségügyi szolgálat felé. A pályaállatorvos 

tevékenységéről részletesen a „Doppingszabályzat” rendelkezik. 

 
 

SZAKMAI SZERVEZETEK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 

 

38. § 

 

A magyarországi ügető futtatók érdekképviseleti szervezete(ke)t hozhatnak létre. Feladata az 

ügetőversenyzés érdekeinek képviselete, a futtatók összefogása, együttműködés a többi szakmai 

szervezettel. 

 

A szervezetek Alap és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza feladataikat és hatáskörüket. 

 

A Magyar Lóversenyszövetség (MALOSZ) az angol telivér és ügető futtatók, valamint tenyésztők 

szakmai egyesületeinek 2013. évben megalapított szövetsége, amely a nyilvántartott tenyésztők és 

futtatók többségét magába tömörítő érdekképviseleti szervezet. A MALOSZ konzultációs partnerei 

továbbá a lóversenyzés egyéb szereplőinek (lovasok, amatőr lovasok, idomárok stb.) szervezetei ilyen 

módon a magyar lóversenyzésben érintett csoportok összessége. 
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VERSENYRENDEZŐ 

A VERSENYRENDEZŐ FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 

 

39. § 

 

A Versenyrendező az a természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság, aki (amely) a M.Ü.Sz.-ban foglaltak értelmében Magyarországon hivatalos ügető versenyek 

rendezésére az LFB-től jogot kapott és ezt a Versenyszervező az Ü.V.N.-ban nyilvánosságra hozta. 

 
A versenyrendező tevékenységi köre: 

1. Magyarországon a tulajdonában, vagy kezelésében álló versenypályán ügetőversenyeket rendez. 

2. Biztosítja az ügetőverseny pályát a M.Ü.Sz. előírásainak megfelelően. 

3. Működteti a versenyrendezés biztonsági, valamint technikai és műszaki feltételeit. 

4. Gondoskodik a versenyek lebonyolításában résztvevő versenyközegekről, akik nem 

a Versenyszervező kinevezési hatáskörébe tartoznak és azokat a munkakörük ellátásával 

megbízza. 

5. A versenyrendező hatáskörébe tartoznak az alábbi versenyközegek: indító, célbíró, 

időmérő, pályafelügyelő, bejelentő, azonosító, pályaorvos, információs és biztonsági 

szolgálat. 

6. Felügyeletet gyakorol a V.I.-vel együttműködve az egész versenytér felett. 

7. A versenypályát egy órával a versenyek kezdete előtt átadja a V.I.-nek és az utolsó futam 

után 30 perccel átveszi. 

8. A versenypálya területéről eltávolítja a versenypálya rendjét zavaró személyeket. 

 
 

FOGADÁSSZERVEZŐ 

 

40. § 

 

A Fogadásszervező az a szervezet, amely a törvény alapján rendelkezik a fogadásszervezés jogával. 

A Fogadásszervező szerződéses jogviszonyban áll a Versenyszervezővel és a Versenyrendezővel. 

 
 

II. Fejezet 

 
 

A VERSENY SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 

ELISMERT VERSENYPÁLYA 

 

41. § 

 

Elismert versenypálya az, melyet az LFB elfogadott. Ezt a tényt az LFB jegyzőkönyvben rögzíti, 

amelyhez csatolni kell a versenypályáról készített pályarajzot, a mérési eredményt és a műszaki leírást. 

A futópálya mérését a pályafelügyelő egy hivatalos mérési szervezettel együttműködve végzi. A 

versenypálya hosszát a pálya belső oldalától 1 méternyi távolságban kell kimérni. 

 

42. § 

 

A pálya elismeréséhez alapkövetelmény, hogy rendelkezésre álljanak a következők: 

1. Futópálya 

a. Elismert versenypálya az, amelynek kerülete legalább 800 méter, szélessége pedig 

legalább 15 méter. 

b. A versenypálya belső oldalát úgy kell kijelölni, hogy az érvényes versenypálya 

tekintetében a versenyben résztvevőknek kétsége ne támadhasson. 

c. Külön meg kell jelölni a célt, minden verseny alaptávját, továbbá a lovak starthelyét. 

d. Távoszlopot kell felállítani a cél előtt 200 méterre, a versenypálya belső oldalán, 

amely egy 2 méter magas, vörösre festett oszlop. 
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e. A céloszlop a versenypálya belső oldalán, a verseny távjának beérkezési pontján 

felállított 3 méter magas oszlop. A céloszloppal szemben a versenypálya külső oldalán 

is fel kell állítani egy 3 méter magas oszlopot. A két oszlop közötti egyenes, - amely a 

versenypályára merőleges - a célvonal. 

f. A célvonalat a két oszlop között kifeszített huzallal kell meghatározni. A két oszlop 

együtt határozza meg a célvonalat. A céloszlopot akkor is fel kell állítani, ha 

bármilyen célbírói berendezés áll rendelkezésre. 

2. Bejelentő 

3. V.I. helyiség 

4. Automatikus időmérő felszerelés 

5. Célfotó berendezés 

6. Eszközök az autóstarthoz 

7. Eszközök a fordulóstarthoz 

8. Totalizatőr helyiség 

9. A dopping mintavételhez szükséges körülmények biztosítása 

10. Eszközök a résztvevők és a közönség tájékoztatásához (hangosítás, jelzések) 

 

43. § 

 

Célbírói építményt kell létesíteni a céloszloppal egyvonalban, a pálya külső oldalán. A célbírói 

épületben megfelelő helyiséget kell biztosítani a célbírónak, az engedéllyel bíró hivatalos 

személyeknek, versenyközegeknek, a technikai berendezéseknek, a célfotó-berendezésnek és a 

bemondónak. 

A célbírói épület (helyiség) közönség felé eső oldalára, vagy az elektromos jelzőtáblára a közönség 

által jól látható módon kell a célbíró által helyezett lovak programszámát, a célba érkezésük 

sorrendjében közzétenni. 

A célbírói épület (helyiség) közönség felé eső oldalára kell azt a hirdetőtáblát felszerelni, amelyre a 

hivatalos közleményeket (induló lovak jegyzéke, versenyek eredménye, célfotók stb.) kifüggesztik. A 

célbírói épületnek a közönség felé eső oldalára, vagy az elektromos jelzőtáblára jól látható helyen kell 

felállítani a “rendben”, illetve az “óvás” kihirdetésére szolgáló jelzőrendszert. 

 

44. § 

 

A közönség és a sajtó mielőbbi és folyamatos tájékoztatására minden rendelkezésre álló technikát fel 

kell használni. 

 
 

ELISMERT VERSENY 

 

45. § 

 

Elismert verseny, az a verseny, amely megfelel a M.Ü.Sz. előírásainak, amelynek versenyfeltételeit 

a nevezési zárlat előtt a Versenyszervező az Ü.V.N.-ban közzétette, továbbá a versenyeket elismert 

versenypályán a M.Ü.Sz. rendelkezéseinek megfelelően futották le és eredményét hivatalosan 

közzéteszik. 

A külföldön megtartott verseny akkor elismert verseny, ha az adott ország versenyüzemét felügyelő 

legfelsőbb testület, vagy hatóság azt elismerte és az eredményeket hivatalosan közzéteszik. 

 
 

AZ ÜGETŐVERSENY 

 

46. § 

 

Ügetőverseny: a lovak versenykocsiba fogva, vagy nyereg alatt történő nyilvános futása, kiírt díjért. 

Célja a résztvevő lovak egymás közötti kipróbálása, versenyképességük megállapítása és 

összehasonlítása három tényező: az ügető jármód, a verseny távja és a gyorsaság alapján. Ez egyúttal a 

magyarországi ügetőtenyésztés teljesítményvizsgálatául is szolgál. 
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VERSENYSOROZAT (MEETING) 

 

47. § 

 

Versenysorozaton azokat a versenyeket kell érteni, amelyeket ugyanazon a versenytéren, legfeljebb 

két hónapon belül egy, vagy több versenynapon futnak. Egy versenysorozaton a lefutásra kerülő 

versenyek feltételeit legalább havonként, kell a Versenyszervezőnek az Ü.V.N.-ban meghirdetni. 

 
 

 

VERSENYEK, VERSENYNAPOK ELHALASZTÁSA 

 

48. § 

 

A Versenyszervező a kiírt versenyeket vagy versenynapot az Ü.V.N.-ban történt közzététel után, 

bármikor visszavonhatja. 

 

49. § 

 

Abban az esetben, ha valamely versenynap zavartalan megtartását, a résztvevő személyek és lovak 

épségét, a fogadások tisztaságát a Versenyszervező, vagy Versenyrendező megítélése szerint 

rendkívüli körülmények veszélyeztetik, azt elhalaszthatja és a versenyre, illetve a versenynapra 

vonatkozó versenyfeltételeket visszavonhatja. 

Abban az esetben, ha a verseny napján a V.I. már hivatalba lépett, a futamot, illetve a versenynapot 

az említett okok miatt csak a V.I. halaszthatja el vagy szakíthatja félbe. 

Az elmaradt versenyek ügyében a Versenyszervező határoz. 

 
 

VERSENYKÖZEGEK 

 

50. § 

 

Versenyközeg lehet az, aki a Versenyszervező által előírt szakmai követelményeknek megfelel, és 

erről tanúsítvánnyal rendelkezik, a versenyközegeket a Versenyszervező/Versenyrendező (a 

Totalizatőr vezetőt a Fogadásszervező) nevezi ki. A versenyközegek - kivéve a Totalizatőr vezetőt - a 

Versenyszervezővel/Versenyrendezővel állnak jogviszonyban. 

A versenyközegek kinevezését a Versenyszervező az Ü.V.N.-ban közzéteszi. A kinevezett 

versenyközegek helyettesítéséről a Versenyszervező/Versenyrendező köteles gondoskodni. Ugyanaz a 

személy csak a V.I. engedélyével vállalhatja helyettesi minőségben más közeg teendőit (egy 

versenynapon két feladatkör). 

A V.I. jogosult, ha a versenynapon ez szükségessé válik, egy akadályoztatott versenyközeg 

helyettesítésével más, szakmailag megfelelő, személyt megbízni. Versenyközeg helyettesítésével a 

V.I. nem bízhat meg olyan személyt, akitől, mint közegtől, ezt a megbízatást egyszer már 

visszavonták. 

 
A versenyek lebonyolítására az alábbi versenyközegek állnak a V.I. rendelkezésére: 

1. Versenytitkár 

2. Indító (Starter) 

3. Célbíró 

4. Időmérő 

5. Bejelentő 

6. Pályafelügyelő 

7. Pályaorvos 

8. Pályaállatorvos 

9. Azonosítóbíró 

10. Totalizatőr vezető 
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51. § 

 

A versenyközegek kötelesek a versenyek kezdete előtt egy órával a versenypályán megjelenni és a 

versenynap utolsó futama után megadott „rendben” jelzésig a V.I. rendelkezésére állni. 

 

52. § 

 

A versenyközegek nem köthetnek, és nem köttethetnek fogadásokat hazai lóversenyekre. 

 

53. § 

 

A versenyközeg, ha teendőit nem a M.Ü.Sz. előírásainak megfelelően végzi, vagy mulasztást követ 

el, a V.I. felé felelősséggel tartozik. A V.I. felszólítására köteles magyarázatot adni. 

 

54. § 

 

A versenyközeg intézkedései ellen az érintett panasszal élhet a V.I.-nél. A panasz tárgyában a 

bepanaszolt meghallgatása után a V.I. dönt. Ha a panasz alaptalannak bizonyulna, a V.I. a panaszt 

emelőt büntetheti. A V.I., ha indokoltnak tartja a panaszt, a versenyközeggel szemben a 26. § szerint 

jár el. 
 

VERSENYTITKÁR 

 

55. § 

 

A Versenytitkár feladata a versenynapok szakmai előkészítése és lebonyolítása. A Versenytitkár 

irányítja a versenytitkárság munkáját, működteti a központi nyilvántartó és elszámoló informatikai 

rendszert. 

 

56. § 

 

A Versenytitkár gondoskodik arról, hogy az Ü.V.N. és annak mellékletei (Általános Határozatok, 

Tréninglista, Nyereményjegyzék és a Versenyfeltételek) határidőre megjelenjenek. 

 

57. § 

 

A Versenytitkár nyilvánosságra hozza a nevezéseket és a távközléseket, elkészíti a hivatalos 

indulójegyzéket és a hivatalos versenyeredményt. 
 

 

INDÍTÓ (STARTER) 

 

58. § 

 

Az Indító feladata, hogy a versenyben résztvevő fogatokat a M.Ü.Sz. rendelkezései és az Általános 

Határozatokban megjelentetett Startszabályzatban előírtak szerint elindítsa. 

 

59. § 

 

Az indításnál segédkezők az Indító utasításait kötelesek betartani. 

Az Indító felelős azért, hogy az indítás helyén vörös színű startzászló, fehér színű zászló és kék 

zászló legyen, továbbá vörös színű indítólámpa. 

 

60. § 

 

Az Indító köteles a V.I.-nek bejelenteni, ha valamely fogat az indításnál megkésett, vagy állva 

maradt, továbbá, hogy valamely fogatot “indult” -nak vagy “nem indult”-nak kell tekinteni. 

Az Indító feladatkörére vonatkozó részletes szabályokat a 141. - 154. §-ok tartalmazzák. 
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CÉLBÍRÓ 

61. § 

 

A V.I. és a Célbíró feladata a versenyben futott lovak célba érésének sorrendjét megállapítani. A 

Célbíró abban az esetben, ha két vagy több ló egyvonalban éri el a célt, holtversenyt állapít meg. A 

versenyek lefutása után köteles azonnal kihirdetni és kifüggeszteni az első három beérkező ló 

programszámát és a beérkezés sorrendjét, illetve jelezni, hogy a célfotó segítségét veszi igénybe és az 

mely helyezésre, mely programszámú lovakra vonatkozik. A V.I. és a Célbíró állapítja meg azt, hogy 

valamely ló szabálytalan jármódban haladt át a célon. 

 

62. § 

 

Ha valamelyik hajtó, vagy óvásra jogosult személy óvást jelez, vagy óvást jelent be, azt az 

elektronikus jelzőtáblán jelzi, vagy a hangosbemondó által közzéteszi. 

Csak a V.I. jóváhagyó jelzése után mondhatja be a végleges helyezési sorrendet és függesztheti ki a 

“Rendben” jelzés táblát, abban az esetben, ha nincs elektromos jelzőtábla. 

 
A Célbíró állapítja meg az elsőnek beérkezett ló győzelmi stílusát, amely lehet: 

1. erős küzdelem, 

2. küzdelem, 

3. biztosan, 

4. könnyen, 

5. igen könnyen, 

6. fölénnyel. 

 

63. § 

 

Első az a ló, amely szabályos ügető jármódban orrával elsőként éri el a célvonalat és teljes 

testhosszával szabályos ügető jármódban azon áthalad. Második az a ló, amely a győztes után 

legközelebb ugyanígy éri el a célvonalat. 

A célbíró ennek megfelelően helyezi a harmadik, illetve a mögötte célba ért lovakat is. 

Holtversenyt állapít meg a célbíró, ha két vagy több ló egyvonalban érte el a célvonalat. 

 

64. § 

 

Az „Öt perc múlva indítás” vezényszó elhangzása után a Célbíró köteles a célbírói helyiségben 

tartózkodni mindaddig, amíg a verseny be nem fejeződött és a rendben jelzést és a helyezési sorrendet 

nem hirdette ki. 

 

65. § 

 

A Célbírói ítéletet egyszemélyi felelősséggel csak a Célbíró hozhat. A célfotó kiértékelésénél egy 

versenyintézőségi tag köteles jelen lenni. A célfotó képet a versenytéren a lehető legrövidebb időn 

belül közzé kell tenni, valamint esetleges hiányának okáról a közönséget tájékoztatni kell. 

 

66. § 

 

A Célbíró a befutási sorrendet az egész mezőnyre vonatkoztatva állapítja meg és azt írásba foglalja. 

Abban az esetben, ha a célfotógép nem működött, vagy a célfotókép alapján a Célbíró véleménye 

szerint a befutási sorrendet nem lehet megállapítani, akkor az általa leírt befutási sorrend a hivatalos. A 

hivatalos befutási sorrendre a verseny lefutási idejét is rá kell vezetni. 

A Célbíró a célbírói ítélet megállapítására célfotó készüléket vesz igénybe. A célfotó készülék által 

készített fényképfelvétel a Célbíró rendelkezésére áll, és a helyezési sorrend megállapítására szolgál. 

Célfotó felvételt minden futamban az egész mezőnyről kell készíteni. 
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67. § 

 

Abban az esetben, ha egy futamban a Célbíró két vagy több ló helyezésének megállapítására 

célfotóképet kért, ezt, valamint a szerinte nem vitás részleges helyezést vagy helyezéseket közölnie 

kell. 

 

68. § 

 

A Célbíró, ha megítélése szerint a nyerő és a második, vagy a második és a harmadik, vagy a 

harmadik és a mögötte lévő lovak között a távolság nyakhossznál rövidebb, köteles a helyezési 

sorrendet a célfotókép alapján megállapítani. 

A célfotó egy példányát a hirdetőtáblán ki kell függeszteni, függetlenül attól, hogy a Célbíró a 

célbírói ítéletet célfotókép alapján, vagy a nélkül hozta. 

 

69. § 

 

Amennyiben a célfotógép nem működött, vagy a célfotókép nem ad világos tájékoztatást, hogy 

annak alapján a Célbíró a befutási sorrendet megállapítsa, az írásba foglalt célbírói ítélet lesz érvényes. 

 

70. § 

 

A célbírói ítélet ellen óvásnak nincs helye. Nyilvánvaló célbírói tévedés esetén azt a Célbíró, a V.I.- 

vel együttműködve helyesbítheti a célbírói ítéletet a “Rendben” jelzés előtt. Ezt követően csak 

technikai óvás emelhető. 
 

IDŐMÉRŐ 

 

71. § 

 

Az Időmérő állapítja meg a lovak összidejét, köridejét, km-átlagidejét. 

A “Rendben” jelzés megadása után a győztes ló egy kilométerre átszámított átlagidejét ki kell 

hirdetni. A távolozás időalapon történik, a távolozás tényének a megállapítása is az Időmérő feladata. 

A távolozás mértékét a Versenyszervező az Általános Határozatokban hozza nyilvánosságra. 

 
 

BEJELENTŐ 

 

72. § 

 

Ellenőrzi, hogy a versenyben részt vevő hajtók az előírt versenyszínekben, a fogatok helyes 

programszámokkal ellátva jelenjenek meg a pályán. 

A Bejelentő ellenőrzi, hogy a lehajtást, a melegítést végző, továbbá a versenyben résztvevő fogatok 

a megállapított időpontokban, illetőleg a jelzéseknek megfelelően a pályán megjelenjenek, illetve azt 

elhagyják. 

 

73. § 

 

A Bejelentő megvizsgálja és megállapítja, hogy a starthoz hívó vezényszó után történt 

szerszámigazítást, kocsicserét, vagy más, a startot késleltető hibát mi okozta és erről a V.I.-nek 

azonnal jelentést tesz. A V.I. a helyszínen tájékozódik a történtekről. Szerszámigazítás csak 

nyilvánvaló meghibásodás miatt megengedett. A szerszámzat korrigálása, megváltoztatása nem 

szerszámigazítás. 

 

74. § 

 

A Bejelentő jelenti a V.I.-nek, hogy a verseny közben kihajtó fogat miért adta fel a versenyt és a 

hajtó által közölt okot ellenőrzi. Jelenti a V.I.-nek, ha a verseny közben valamely ló szerszámzata, 

vagy a versenykocsi megrongálódott, valamely tartozékát a ló elveszítette (patkó, gumiharang stb.). 
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75. § 

 

A Bejelentő veszi át az óvást benyújtóktól az írásos nyilatkozatot. 

 

76. § 

 

A Bejelentő az utolsó futam után csak akkor hagyhatja el hivatali helyiségét, ha erre a V.I. engedélyt 

adott. 

 

 
AZONOSÍTÓBÍRÓ 

 

77. § 

 

Versenyben csak az Azonosítóbíró által, lóútlevél alapján azonosított lovak vehetnek részt. 

Amennyiben valamely ló azonossága tekintetében kétely merül fel, azt azonnal köteles a V.I.-nek 

jelenteni. 

 
 

PÁLYAFELÜGYELŐ 

 

78. § 

 

A Pályafelügyelő kötelessége a versenytéren a versenyeknek a M.Ü.Sz. vonatkozó rendelkezései 

által előírt zavartalan megtartását biztosító mindennemű intézkedés megtétele. Köteles továbbá a 

megfelelő berendezésekről és azok karbantartásáról gondoskodni. 

 
 

PÁLYAORVOS 

 

79. § 

 

Az ügyeletes orvos a versenyek egész időtartama alatt a V.I. rendelkezésére áll. A V.I. saját 

kezdeményezéséből, vagy illetékes megkeresésére elrendelheti, hogy az ügyeletes orvos a 

versenyekkel kapcsolatban bármely közreműködőnél általános egészségvizsgálatot tartson, annak testi, 

szellemi, vagy erőállapotáról jelentést tegyen, illetve jelentse, hogy ha az illető feladata ellátására 

képtelen. 

A kocsiból kiesett, felbukott hajtót minden esetben meg kell vizsgálnia, a hajtó aznapi további 

hajtásáról a pályaorvos javaslata alapján dönt a V.I. 

A pályaorvos teendőinek ellátását a versenyekre kirendelt mentőorvos (mentőtiszt, vagy ápoló erre 

nem alkalmas) is elláthatja. 

 
 

TOTALIZATŐR VEZETŐ 

 

80. § 

 

A Totalizatőr vezető felel a V.I.-nek az érvényben lévő fogadási szabályzat pontos betartásáért, a 

fogadások időbeni lebonyolításáért, valamint a totalizatőrnél alkalmazott személyzet működéséért. 

A Totalizatőr vezető köteles a V.I. kívánságára a fogadásokról és a fogadások kísérő körülményeiről 

adatszerű felvilágosítással szolgálni. A Totalizatőr vezető a fogadásszervezővel áll jogviszonyban. 
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III. Fejezet 

 
 

RÉSZLETES VERSENYSZABÁLYOK 

VERSENYFELTÉTELEK 

 

81. § 

 

A Versenyfeltételek mindazoknak a rendelkezéseknek az összessége, amelyek előfeltételei egy 

verseny szabályszerű kiírásának és megtartásának. 
A versenyfeltételeket a Versenyszervező írja ki és a Ü.V.N.-ban közzéteszi. 

 
A versenyfeltételeknek tartalmazni kell: 

1. A verseny lefutásának helyét, határnapját, a versenynap kezdési idejét, a versenyre 

való minősítés feltételeit. 
2. A verseny nevét és az indítás módját. 

3. A verseny összdíját és helydíjait, az esetleges tiszteletdíjait, egyéb prémiumokat, a 

verseny alaptávját méterben. 

4. A nevezés, indulóbejelentés és törlés határidejének napját és időpontját, illetve a 

nevezési és indulási díjat. 
5. A versenyekben, amelyek előtt a versenyfeltételek parádét rendelnek el, a parádét is. 

6. A Versenyszervezőnek lehetősége van arra, hogy nevezés nélkül kizárólag 

indulóbejelentéssel írjon ki versenynapokat. 

 

82. § 

 

Ügetőversenyben a legrövidebb alaptáv 1600 méter lehet, kivéve a szupersprint futamokat. A 

szupersprint versenyekben elért időeredmények a lovak egyéni rekordjába nem számítanak bele. 

 

83/a. § 

 

A versenyfeltételeknek meg kell felelniük az Ü.V.N.-ban, az Általános Határozatok és a 

Hirdetményekben megjelentetett, a versenyek technikai lebonyolítását szabályozó rendelkezéseknek. 

Ezek olyan rendelkezések, amelyek az év összes versenynapjára, egy versenysorozatra, az azokban 

érdekelt személyekre, lovakra, intézkedésekre, továbbá csak az adott pályára vonatkoznak. 

 

ETIKAI ELVÁRÁSOK A VERSENY RÉSZTVEVŐIVEL SZEMBEN 

 

83/b. § 

 

Jelen szabályok a széleskörű szakmai konszenzuson alapuló etikai szabályok, erkölcsi 

követelmények megfogalmazásával kinyilatkoztatja az ügető versenyekkel kapcsolatos résztvevőkkel 

szemben elvárt és követendő etikus magatartást. 

 

A szabályozás célja, hogy a résztvevők megismerjék és betartsák a fair play fogalmát, mely: „A 

tiszta eszközökkel játszott verseny és a versenytársakkal szemben tanúsított sportszerű magatartás.” A 

fair play többet jelent a szabályok betartásánál. Magában foglalja a sportbarátság eszméjét, mások 

tiszteletben tartását, valamint a megfelelő szellemben való versenyzést.  

 

A fair play gondolkodásmódot jelent, nem csupán viselkedési formát. Magába foglalja a csalás, a 

szabályok kijátszása, a doppingszerek használatának tilalmát, a fizikai és szellemi erőszak, az 

esélyegyenlőtlenség tilalmát, valamint a korrupció megakadályozását. Az etikai szabályozás a 

szabályzatban felsorolt szervezetek és személyek felelősségéről, magatartásáról és szerepéről szól. A 

szabályozás célja továbbá, hogy a résztvevők munkájukat eredményesen, sikeresen és az alapvető 

emberi jogok, valamint jelen szabályok rendelkezéseinek betartásával, egymás tiszteletével végezzék. 

 

Az etikai szabályok a jogszabályok és szabályzatok rendelkezésein túlmenően az általánosan 

elfogadott erkölcsi normák betartásán alapulnak, úgymint: 
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- adott szó megtartása, 

- becsület, 

- felelősségtudat,  

- hűség, 

- jog- és szabálykövető magatartás, 

- korrektség, 

- lelkiismeret 

- megbízhatóság, 

- rágalmazás elkerülése,  

- személyhez fűződő jogok tiszteletben tartása, személyes adatok védelme, 

- tisztesség, tiszteletadás. 

Az ügetőversenyzés szabályainak megtartása kapcsán kiemelten fontos: 

az ügetőversenyzés jó hírnevének minden rendelkezésre álló eszközzel történő megvédése, felelős 

magatartás tanúsítása arra vonatkozóan, hogy a közösségi médiába és egyéb sajtónyilvános felületekre 

ne kerülhessenek olyan hírek, nyilatkozatok, megalapozatlan vélemények, melyek a versenyzés, illetve 

az azt közvetve vagy közvetlen módon működtető szervezetek vagy személyek rossz hírét kelthetik, 

sportszerű viselkedés és a tisztelet megadása a pályán és pályán kívül egyaránt, az esetlegesen 

felmerülő vitás kérdések konszenzusos rendezése. 

 

A fentiek figyelembevételével, a lóversenyzés minden szereplője, aki/amely - a működési engedély 

kérelem és/vagy futtatási szerződés aláírásával, vagy alkalmazottként (vagy egyéb más módon) - 

jogviszonyba kerül a lóversenyzést közvetve vagy közvetlenül fenntartó, működtető alábbi 

szervezetekkel (továbbiakban: Működtető Szervezetek):  

- Versenyszervező,  

- Versenyrendező,  

- Fogadásszervező,  

- Tenyésztő egyesület,  

- Lóversenyt Felügyelő Bizottság,  

- Versenyintézőség, 

 

elfogadja a Működtető Szervezetek döntéseit, valamint magára nézve kötelező érvénnyel elismeri az 

ügetőtenyésztés és -versenyzés fentebb részletezett elveit. Tudomásul veszi és elfogadja, a célokon és 

elveken alapuló szabályok írásos dokumentumait, mint a Magyar Ügetőverseny Szabályzatot (MÜSZ), 

az Általános Határozatokat (ÁH), a Házirendet és azok szellemében tevékenykedik mind 

versenynapon, mind versenynapokon kívül a Kincsem Parkban, Dunakeszi-Alagon lévő és más 

akkreditált tréning telepeken. 

 

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Működtető Szervezetek jogos érdekét sértő 

magatartást tanúsít 

- a versenyüzem működését vagy rendjét megzavarja, ellehetetleníti,  

- a fogadásszervezés, a fogadások tisztasága ellen vét, tiltott szerencsejátékot folytat,  

- valamely Működtető Szervezet rendezvényének szabályait sérti, 

- idomárhoz, hajtóhoz, illetve a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan magatartást tanúsít,  

- a lóversenyzés és az ügetőtenyésztés jó hírét veszélyezteti, hamis adatokat szolgáltat,  

- írásbeli figyelmeztetést követően is megsérti a MÜSZ-t, vagy az Általános Határozatokat, 

vagy a Tenyésztési Szabályzatot,  

- a Működtető Szervezetek együttesen a leghatározottabban lépnek fel a „fair play”-t megsértő 

személlyel szemben, melynek  következménye a működési engedély, a futtatási engedély 

visszavonása, felfüggesztése, a földrajzi területről történő kitiltása lehet.  

 

Tudomásul veszi, hogy bármely működtető szervezettel kapcsolatos polgári peres eljárás 

kezdeményezése esetén, az eljárás lezártáig, a lóversenyzéshez köthető földrajzi területeken való 

tartózkodás ideiglenesen felfüggesztésre kerül, működési engedélye a peres eljárás lezártáig 

visszavonható.  

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság, vagy a Versenyintézőség 

döntését bírósági úton megtámadja a bírósági eljárás jogerős befejezéséig az engedélye visszavonható, 

kivétel ez alól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43 §-ában szabályozott 

nevesített személyiségi jogok megsértésének ügyei.  
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DÍJAK, NYEREMÉNYEK 

ÉLETNYEREMÉNY 

 

84. § 

 

Életnyeremény azoknak a versenydíjaknak az összege, amelyet a ló pályafutása során elismert 

versenyben versenydíj címén összesen megnyert. 

 

85. § 

 

Holtverseny esetében a kiírt versenydíjak a következőképpen alakulnak: 

 

Ha két ló győz holtversenyben, az első és második, ha három ló győz holtversenyben, az első, 

második és harmadik hely számára kiírt versenydíjak egyenlő részekre felosztott összege képezi az 

egyes lovakat megillető versenydíjat, ha nem az első, hanem csak a második vagy harmadik vagy 

további díjazott helyre volt holtverseny, akkor ugyanígy oszlanak meg a helydíjak. 

Holtversenyben győztes lovak mindegyikét a verseny győztesének kell tekinteni. Ebben az esetben 

másodiknak, vagy ennek megfelelően értelmezetten, helyezett ló nincsen. 

 

86. § 

 

Nyeretlen az a ló, amely elismert versenyt sem belföldön, sem külföldön nem nyert. 

 

TÉRHÁTRÁNY, TÉRELŐNY 

 

87. § 

 

A versenyfeltételek térhátrányt és térelőnyt állapíthatnak meg. 

 

88. § 

 

Abban az esetben, ha a versenyfeltételek ugyanarra a lóra több különböző térhátrányt, illetve 

térelőnyt állapítanak meg, akkor a térhátrányok, illetve térelőnyök közül csupán egyet, az adott esetre 

vonatkoztatható legnagyobb térhátrányt, illetve legkedvezőbb térelőnyt veheti igénybe. A ló indulási 

helyét a térhátrányok és térelőnyök együttes alkalmazása határozza meg. 

 

89. § 

 

A térelőnyöket, valamint a térhátrányokat csak abban az esetben lehet halmozottan számítani, ha a 

versenyfeltételek azt kifejezetten előírják. 

 
 

DÍJ ÉS TISZTELETDÍJ 

 

90. § 

 

Minden elismert versenyben díjat kell kiírni. A díjazott lovak számát és a versenydíjak elosztását a 

versenyfeltételek állapítják meg. A díjon kívül a versenyfeltételek tiszteletdíjat is kiírhatnak, mely 

általában tárgy. Tiszteletdíjat a versenyfeltételek szerint a győztes, esetleg a helyezett, vagy a 

versenyben futott valamennyi ló tenyésztője, tulajdonosa, futtatója, idomárja, hajtója és lovásza 

kaphat. 

91. § 

 

Holtverseny esetén a jogosultak mindegyikének kell tiszteletdíjat adni. Abban az esetben, ha az 

eredeti tiszteletdíj hasonmását beszerezni nem lehet és az érdekelt felek a tiszteletdíj sorsáról egymás 

közt megegyezni nem tudnak, a Versenyszervező sorshúzással dönti el, hogy a tiszteletdíj közülük 

kinek jusson. Ilyen esetben azonban a többi jogosultnak is kell tiszteletdíjat adni. 
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92. § 

 

A tiszteletdíjat a „rendben” jelzés megadása előtt átadni nem lehet. Technikai óvás esetén, 

amennyiben a V.I. annak helyt adott, és az jogerőre emelkedett, a már kiadott tiszteletdíjakat a 

Versenyszervező visszavonja és az arra jogosultaknak adja át. 

 
 

TENYÉSZTÉSI PRÉMIUM, TULAJDONOSI PRÉMIUM 

 

93. § 

 

A Versenyszervező a kiírt versenydíj egy meghatározott hányadát kiegészítésként tenyésztési 

prémium formájában a versenyfeltételekben írhatja ki. A tenyésztési prémium a díjat nyert ló 

tenyésztőjét, vagy a helyére lépett, az átvételre feljogosítottat illeti meg. 

 

94. § 

 

A Versenyszervező a kiírt versenydíj egy meghatározott hányadát kiegészítésként tulajdonosi 

prémium formájában a versenyfeltételekben írhatja ki. A tulajdonosi prémium a hazai tenyésztésű 

lovat futtató díjat nyert ló futtatóját illeti meg. 

 

KVALIFIKÁCIÓS PRÉMIUM 

 

95. § 

 

A Versenyszervező egy maghatározott összeget kvalifikációs prémiumként írhat ki. A kvalifikációs 

prémium a hazai tenyésztésű ló futtatóját illeti. 
 

A VERSENY, 

A VERSENYEK 

 

96. § 

 

Az ügetőversenyek lehetnek: 

1. Tenyészversenyek 

2. Rendszeresített versenyek 

3. Pénzalapú versenyek 

4. Hendikepek 

97. § 

 

Tenyészversenyek azok a versenyek, amelyekben az azonos évjáratba tartozó lovak azonos távról, 

több évjárat részvétele esetén a különböző korú évjáratok koruknak megfelelően a versenykiírásban 

megállapított távról indulnak. A tenyészversenyek feltételeit a Versenyszervező az elismert 

tenyésztőszervezettel egyeztetve állapítja meg. 

 

98. § 

 

Rendszeresített versenyek azok a versenyek, amelyeket évente azonos időben és változatlan 

feltételekkel futnak. A tenyész- és rendszeresített versenyek kiírását a Versenyszervező az év elején 

előre megjelenteti. 

99. § 

 

Pénzalapú versenyek azok a versenyek, amelyekben a ló távját a versenyfeltételek a nevezésig elért 

életnyeremény összeg alapján határozzák meg. 

 

100. § 

 

Hendikepek azok a versenyek, amelyekben a ló távját a versenyfeltételek a nevezésig elért 

hendikepnyereményük alapján határozzák meg. 
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HEATVERSENY 

 

101. § 

 

Abban az esetben, ha az első és második heatben ugyanaz a ló győzött, a heatverseny eldőlt. 

Ellenkező esetben a két nyerő harmadik, döntő heatben mérkőzik. A harmadik heatben a heatverseny 

eredménye mindenképpen eldől. 

 

102. § 

 

Ugyanannak a lónak legalább kétszer kell győzni, hogy a heatverseny győztesének tekintsék. 

Kivéve, ha az első heat nyerője a második heatben bármilyen okból diszkvalifikálásra kerül, kihajt, 

átgaloppozza a célt, vagy távolozzák. Ebben az esetben a harmadik heat elmarad, a verseny végső 

győztese a második heat nyerője, míg második az első heat nyerője. 

A heatverseny végeredményének kihirdetésénél a lovaknak legalább két érvényes (érvénytelen futás: 

bármilyen okból diszkvalifikálás, kihajtás, galopp a célon át, vagy távolozás) futását kell figyelembe 

venni, kivéve, ha az első heat nyerője a második heatben bármilyen okból diszkvalifikálásra kerül, 

kihajt, átgaloppozza a célt, vagy távolozzák. 

 

103. § 

 

Heatversenyben a lovak ugyanazon a napon, de legalább egy órai időközzel, ugyanazzal a hajtóval, 

ugyanazon a távon, ugyanolyan felállításban futnak. 

 

104. § 

 

Bármely heatben holtversenyben győztes lovat a futam győztesének kell tekinteni. 

 

105. § 

 

Amennyiben a döntő heatfutam első helyére két vagy több ló holtversenyben ér célba, az első helyre 

holtversenyt futó valamennyi lovat a heatverseny győztesének kell tekinteni. 

 

106. § 

 

A heatverseny végeredményét a heatfutamok helyezései alapján állapítják meg. 

 

107. § 

 

A heatverseny bármelyik futamában távolozott ló, továbbá az a ló amelyet a V.I. verseny közben 

bármely okból diszkvalifikált, kihajtott, vagy átgaloppozta a célt, a második heatben nem futhat (a 

lovat a V.I. a versenyből diszkvalifikálta, nem csak annak egy futamából!). 

Abban az esetben, ha valamelyik heatben a nyerő mögött beérkezett valamennyi lovat távolozták, a 

heatverseny befejeződött és e futam nyerőjét a heatverseny nyerőjének kell tekinteni. A végeredmény 

megállapításához legalább két érvényes futás szükséges. Kivéve, ha az első heat nyerője a második 

heatben bármilyen okból diszkvalifikálásra kerül, kihajt, átgaloppozza a célt, vagy távolozzák, mert 

akkor nincs harmadik heat. 

A további helyezések eldöntése az első és a második heatfutamokban elért eredmények alapján 

történik. 

 

108. § 

 

Abban az esetben, ha a heatversenyben résztvevő ló hajtóját a verseny alatt, vagy két heat közötti 

időben baleset éri és a pályaorvos megállapítása szerint a hajtásra emiatt, vagy más okból képtelen, a 

V.I. megengedheti, hogy a lovat a következő heatben, vagy heatekben más hajtó hajtsa. 
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ELŐFUTAMOS VERSENY 

 

109. § 

 

Előfutamos versenyben a résztvevők a versenyfeltételekben megállapított számú előfutamban 

mérkőznek, hogy a versenyfeltételekben meghatározott helyezést elérve, minősítést szerezzenek a 

döntő futamban való indulásra. 

110. §  

Az előfutamos versenyek több részből állnak: 

1. előfutamok 

2. döntő 

3. esetleg vigaszfutam 

 

A lovakat az előfutamokba a Versenyszervező osztja be. A Versenyszervező joga, hogy ha egy 

futtató színeiben két, vagy több lovat adtak indulónak, azokat az előfutamokba külön ossza be. 

Ugyanígy járhat el a Versenyszervező, ha egy hajtót két lóra jelentettek be az indulóadáson. 

 

111. § 

 

Az előfutamos versenyek rendjét és a feltételeit a Versenyszervező az Ü.V.N.-ban hirdeti meg. 

 

112. § 

 

Az előfutamban nyert nyereményt a döntőben, illetve a vigaszfutamban nem veszik figyelembe. 

 
 

ÜGETŐLOVAGLÁS 

 

113. § 

 

Nyereg alatt lefutott ügetőversenyekre (ügetőlovaglás) a M.Ü.Sz. rendelkezései értelemszerűen 

vonatkoznak. 

Az ilyen versenyben a lónak a nyereggel együtt legalább 70 kg súlyt kell vinnie, s a lovasoknak a 

M.Ü.Sz. rendelkezéseinek megfelelően az LFB-tól külön engedélyt kell kérni. 

 
 

NEVEZÉS 

 

114. § 

 

Versenyben csak az a ló futhat, amelyet a M.Ü.Sz. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a 

Versenyszervező által előírt formában a nevezési határidőig az adott versenyre neveztek. Nevezésen 

értjük azt, amikor az idomár, futtató, vagy meghatalmazottja a lovát a versenyfeltételek szerint a 

megjelölt futamra megfelelő helyen és időben írásban nevezi. Versenyekre csak lóútlevéllel 

rendelkező ló nevezése fogadható el. 

115. § 

 

A nevezéseket, törléseket és indulóbejelentéseket a Versenyszervező ügető versenytitkárságán kell 

benyújtani kizárólag elektronikus úton.  

 

116. § 

 

Aki egy kiírt versenyre nevezést ad le, aláveti magát a M.Ü.Sz.-nak és a Versenyszervező által 

kiadott rendelkezéseknek. 
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117. § 

 

A nevezésnek tartalmaznia kell: 

1. A versenynap időpontját. 

2. A verseny számát és pontos nevét. 

3. A futtató nevét, illetve istállónevét, az idomár nevét. 

4. A ló nevét, korát, színét, nemét, származását. 

5. A bejelentett versenyszíneket. 

6. A nevezésre jogosult személy aláírását. 

7. Külföldről nevezett ló esetében a rövid-, és a középtávú rekordját, a folyó és a 

megelőző évi nyereményét, életnyereményét, valamint öt utolsó formáját. 
A 3.)-7.) pontig felsorolt részletes adatokat csak akkor kell megadni, ha külföldről neveznek. 

A nevezés átvételére csak a versenytitkárság jogosult, nevezni csak a tréninglistán szereplő lovat 

lehet. 

 

118. § 

 

Külföldi versenyekre nevezni csak a versenytitkárságon keresztül lehet. 

 

119. § 

 

Érvénytelennek kell tekinteni azt a nevezést, amely: 

1. pontatlan, 

2. valótlan adatokat tartalmaz, 

3. amelyet olyan versenyre vagy versenyekre adtak le, amelyekre a nevezett ló nincs minősítve, 

4. olyan lóra vonatkozik, amelyet a V.I. eltiltott a versenyzéstől, 

5. olyan versenyekre adtak le, amelyből a nevezett ló a versenyfeltételek alapján ki van zárva, 

6. amelyet a versenyfeltételekben kiírt nevezési zárlat lejárta után adtak le, 

7. amelyet a tulajdonos, megbízottja vagy az idomár nem látott el 

kézjegyével. Nevezést a nevezési zárlat után elfogadni tilos. 

 

120. § 

 

A Versenyszervező a nevezési határidőket módosíthatja, de arról az idomárokat, a futtatókat vagy 

azok meghatalmazottjait köteles tájékoztatni. 

Az állvamaradással egybekötött előre nevezéses versenyekben az indulóbejelentésig elfogadható 

utónevezés. Az utónevezésért fizetni kell, amellyel a futtató versenyszámláját megterheli a 

Versenyszervező. Az utónevezés összegét az Általános Határozatokban évente közzéteszik. 

 

121. § 

 

A már leadott nevezést a nevezési zárlatig a futtató vagy meghatalmazottja kiegészítheti, 

megváltoztathatja, vagy visszavonhatja. A nevezési zárlat után a már leadott nevezést kiegészíteni, 

megváltoztatni nem lehet. 

122. § 

 

A leadott nevezéseket a versenytitkár jegyzékbe foglalja és a zárlat után nyilvánosságra hozza. A 

Versenyszervező a verseny összdíjazásának az Általános Határozatokban meghirdetett %-át, nevezési 

és/vagy indulási díjként írja ki. 
 

INDULÁSI JOGOSULTSÁG 

123. § 

 

A ló versenyben akkor indulhat, ha: 

1. a M.Ü.M.-be a Tenyésztési Szabályzat előírásai szerint bejegyzésre került, 

2. a nevezése érvényes és indulási jogosultságát bármely okból nem veszítette el, 

3. a futtatójának futtatási engedélye van és az nem került felfüggesztésre, 

4. az idomárjának idomítási engedélye van és az nem került felfüggesztésre, 

5. azonossága a Lóútlevélben szereplő adatok alapján kétségtelen. 
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124. § 

 

Kétéves lovak csak május 1. után futhatnak versenyben. 

Kétéves lovak idősebbekkel szeptember 1. előtt együtt nem futhatnak. 

Kétéves ló ugyanazon a versenynapon csak egy versenyben indulhat. 

 

125. § 

 

Hároméves és idősebb lovak ugyanazon a versenynapon - többfutásos versenyt kivéve - csak egyszer 

indulhatnak. 

 

126. § 

 

Versenyben nem indulhat az a ló: 

1. amely mindkét szemére vak, 

2. amely indulási tilalom alatt áll, 

3. amely származását a M.Ü.M. nem igazolta, 

4. amely tulajdonviszonya nem egyértelmű, 

5. amelynek futtatója vagy idomárja a „Hátralékos listán” szerepel. 

6. a lóútlevélben az állatorvosi bejegyzések nem a hatályos állategészségügyi jogszabályoknak 

megfelelő módon vannak vezetve. Ennek meglétét a külső idomító helyről érkező lovak 

esetében a pályára érkezéskor a pályafelügyelő, vagy megbízottja ellenőrzi. Ha az előírt 

vakcinázás vagy vérvétel nem megfelelő, a lovat nem szabad beengedni a pályára. 

 

127. § 

 

A már indulónak jelentett ló a versenyben köteles részt venni, de a futtató, vagy megbízottja, vagy az 

idomár kellő indokkal alátámasztott kérésére a V.I. eltekinthet a ló indításától. Abban az esetben, ha a 

V.I. úgy véli, hogy szándékos cselekmény vagy vétkes mulasztás okozta a ló versenyből való 

távolmaradását, a felelőst megbünteti. 

A változást az első futam előtt egy órával be kell jelenteni, kivéve, ha versenynap alatt történt 

esemény befolyásolja a ló futását. 

 

128. § 

 

Minden, a bejelentettől eltérő versenyszínt a versenynap előtt az idomár jelenteni köteles a 

Versenytitkárnak, a versenynap megkezdése előtti egy órától pedig a V.I.-nek. 

 
 

TÖRLÉS 

 

129. § 

 

A versenyfeltételekben meghatározott időpontig a versenyből bármely lovat írásban törölni lehet. 

Hivatalból törölni kell az időközben kimúlt, vagy a versenyzéstől eltiltott lovat, továbbá azt, amely a 

versenyre való minősítését időközben elvesztette. Utóbbi ugyanannak a versenynapnak egy olyan 

futamára beíratható, amelyre minősített. 

 
 

INDULÓBEJELENTÉS 

 

130. § 

 

Az indulóbejelentéskor az idomár, vagy meghatalmazottja a lovat írásban az adott versenybe 

indulónak jelenti be. 
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131. § 

 

A versenyben csak az a ló futhat, amelyet a versenyfeltételekben megjelölt időpontig indulónak 

jelentettek. 

 

132. § 

 

A bejelentéssel egy időben meg kell nevezni az érvényes hajtási engedéllyel rendelkező hajtót. 

 
 

VERSENYPROGRAM 

 

133. § 

 

A hivatalos versenyprogram alapját képező indulójegyzéket a Versenytitkár állítja össze. 

 

134. § 

 

A hivatalos versenyprogramnak tartalmazni kell: 

1. A Versenyszervező és versenyrendező, a kinevezett V.I. tagok és a versenyközegek nevét. 

2. A futamok helyét, napját, elnevezését, alaptávját, díjait és sorszámát. 

3. A futamok startidejét. 

4. A futam előtti parádét. 

5. A futamok feltételeit. 

6. Az indulónak jelentett lovak programszámát (startszámát) a kirótt távok emelkedő 

sorrendjében, nevét, korát, színét, nemét, apját, anyját, a futtatója nevét, vagy álnevét, 

idomárja és a hajtója nevét, esetleges hajtóengedményét, versenyszínét, azt a távot, amelyet 

a ló a versenyben lefut, a ló rekordját az adott távra, valamint az öt utolsó teljesítményét. 

 

135. § 

 

A lovak indulási helyére és programszámára vonatkozó előírásokat az Általános Határozatokban 

közzétett startszabályok, illetve a versenyfeltételek határozzák meg. 

 
 

MELEGÍTÉS, PARÁDÉ 

 

136. § 

 

A versenyben induló lovakat az Általános Határozatokban megjelölt időpontig versenykész 

állapotban az előírásnak megfelelő szerszámzattal és öltözékben (tiszta, a bejelentett színű 

versenydressz, fehér hajtónadrág, kesztyű, versenyszemüveg, hajtócipő/hajtó csizma, szabványos 

bukósisak) kötelesek a hajtók a futópályára behajtani. 

 

137. § 

 

A versenypályára való érkezés után a futópályát elhagyni, hajtót változtatni - bármily rövid időre is - 

csak a V.I. engedélyével lehet. Az engedélyt a hajtó a Bejelentő útján kérheti. Amennyiben egy fogat 

az érvényes indítás előtt a V.I. engedélye nélkül elhagyja a futópályát a V.I. kizárja a versenyből. A 

V.I. csak kérelemre, indokolt esetben engedélyezheti a futópályára való későbbi behajtást. Engedély 

nélkül késedelmesen megjelenő fogat idomárját, vagy/és hajtóját megbünteti. 

 

138. § 

 

Verseny előtt a melegítés során a hajtónak legalább egyszer a közönség előtt lovát ügetésben el kell 

hajtania. Amennyiben ennek nem tesz eleget a hajtó a V.I. megbünteti. 

Lehajtás és melegítés, amíg a munkagépek a pályán vannak csak azokkal egyirányban lehetséges. 

 

 



27  

139. § 

 

A Versenyszervező a versenyek lefutása előtt parádét rendelhet el. A parádén a versenyben induló 

fogatok egymástól 20 méteres távolságban, lassú ügetésben egy félkört hajtanak a közönség előtt. A 

parádén való részvétel alól a V.I. az idomár kérésére indokolt esetben, az Általános Határozatokban 

közzétett térítés ellenében felmentést adhat, úgy, hogy a mezőny végére kell csatlakoznia, az utolsó 

fogattól maximum 40 méteres távolságra. Erről a közönséget tájékoztatni kell. 

 

140. § 

 

A V.I. az idomár kérésére engedélyt adhat arra, hogy versenynapokon egyes futamok között, de a 

következő futam résztvevőinek programszámmal való megjelenése előtt a melegítőpályán, a 

versenypálya külső szélén, vagy a galopp homokpályán a közönség előtt az aznapi versenyekre nem 

kötelezett lovát az Általános Határozatokban közzétett térítés ellenében dolgozza, amit a Bejelentő 

köteles ellenőrizni. Erről a közönséget tájékoztatni kell. Az indítás előtt tíz perccel csak a soron 

következő futam indulói tartózkodhatnak a futópályákon. 

 

INDÍTÁS 

 

141. § 

 

Az indítás történhet fordulóstarttal, autóstarttal és repülőstarttal. A startszabályokat a M.Ü.Sz. 

határozza meg, rendjét az évente kiadott Általános Határozatok szabályozzák. 

 

142. § 

 

Az Indító a starthely előtt 100 méterre egy fehér színű zászlót felemeltet. Ezt a zászlót a kezelője 

érvényes start esetén lecsapja és mindaddig, amíg a mezőny mellette el nem halad, így tartja. 

 

143. § 

 

Az indítás előtt öt perccel a futam valamennyi résztvevőjének a futópályán kell tartózkodnia. Azt a 

hajtót, aki ennek nem tesz eleget a V.I. megbírságolja. Az indítás folyamata (az Indító keze alá kerül) 

akkor veszi kezdetét, amikor elhangzik a „fogatok a helyükre, starthoz” vezényszó. 

Ekkor a résztvevő fogatoknak a startvonaltól 200 és 400 méter között kell tartózkodniuk. 

Autó- és repülőstartnál a fogatoknak az autóstartos gyülekező helytől maximum 200 méterre kell 

tartózkodniuk. 

144. § 

 

Szabályszerű az indítás, ha a verseny valamennyi indulójának lehetősége van arra, hogy a 

versenyprogramban meghatározott indulási helyéről a többi résztvevővel egy időben indulhasson. A 

fenti követelmények elbírálása az Indító joga és kötelessége. 

Minden hajtó köteles a startszámának megfelelő helyről indulni. 

 

145. § 

 

Az Indítónak jogában áll - „a fogatok a helyükre, starthoz” vezényszó elhangzása után - az indítást 

az alábbi esetekben elhalasztani. 
1. Szerszámszakadás 

2. Kocsirongálódás 

3. Valamely fogat nem jelenik meg az indításnál 

Az elhalasztás okát az Indító azonnal jelenti a V.I.-nek. Amennyiben egy fogat az Indító bejelentése 

szerint a kellő időben nem jelenik meg az indításnál, a V.I. dönt abban a kérdésben, hogy a fogat részt 

vehet-e a versenyben. 

146. § 

 

Érvényes az indítás, ha az Indító a mezőnyt a kezében tartott vörös startzászló, vagy vörös lámpa 

lecsapásával elindította. Az Indító a már elindított mezőnyt vissza nem rendelheti. 
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147. § 

 

Érvénytelen az indítás akkor, ha az Indító a mezőnyt visszarendeli a starthelyhez. 

Az érvénytelen indításkor az Indító a vörös startzászlót, vagy vörös lámpát jobbra-balra lengeti. 

Ezzel jelzi, hogy az indítás érvénytelen és a startot meg kell ismételni. Ekkor a segédstarter a fehér 

zászlót ugyancsak feltűnően jobbra - balra köteles lengetni, hogy a mezőny hajtóinak figyelmét 

felhívja az indítás érvénytelen voltára. Ekkor elhangzik a vezényszó, hogy „a start érvénytelen”. 

148. §  

Nem indítható el a mezőny az alábbi esetekben: 

1. Az indulás pillanatában a hajtókra vagy a lovakra veszélyes helyzet adódik. 

2. Valamely fogat nem az előírt helyéről kísérli meg az indulást. 

3. Az indulás pillanatában a startgép nem működik, ha van ilyen berendezés. 

4. Valamely fogat az indítás pillanatában nem fordult versenyirányba. 

5. Valamely fogat hajtója szándékosan meghiúsítja a startot. 

 

149. § 

 

Az Indító indokolt esetben engedélyt adhat arra, hogy valamely lóhoz kisegítőt vegyenek igénybe. A 

kisegítő a többi induló lovat nem akadályozhatja. Amennyiben a kisegítő a többi induló lovat 

bármilyen módon is zavarja, az engedély ellenére az Indító a segítséget eltiltja, a továbbiakban, ha a 

kisegítő részéről szándékosságot, illetve rosszindulatot lát, azt a V.I.-nek jelenti. Kisegítő kétéves 

lovaknál engedély nélkül is igénybe vehető. 

 

150. § 

 

Az Indító az indításnál szabálytalankodó hajtót megbírságolhatja. A kiszabható pénzbírság alsó és 

felső határát a Versenyszervező évenként az Általános Határozatokban közzéteszi. 

 

Súlyosabb szabálytalanság elkövetése esetén a V.I.-nél feljelenti azt a hajtót: 
1. Aki nem az előírt indulási helyéről kísérli meg az indulást. 

2. Aki szándékosan belehajt a startszalagba, vagy fotócellába, illetve elkerüli a startautó 

szárnyát, vagy repülőstartnál elhagyja a felvezető lovat. 
3. Aki az indítást késlelteti, nem jelenik meg időben a starthelyen. 

4. Aki az indítást szándékosan meghiúsítja. 

5. Aki az indításnál fegyelmezetlenül viselkedik, s az Indító utasításainak nem 

engedelmeskedik, továbbá azt, aki bármi módon a startot zavarja. 

Az Indító bejelentésére a V.I. a startot harmadszor is meghiúsító fogatot diszkvalifikálni köteles. 

 

151. § 

 

Az indítás rendjét ismételten zavaró lovat a V.I. meghatározott ideig, vagy véglegesen eltilthatja a 

versenyzéstől, illetve elrendelheti, hogy a fordulóstartot többszörösen zavaró ló meghatározott ideig, 

vagy véglegesen csak autóstartos versenyben futhat. 

 

152. § 

 

Indultnak kell tekinteni azt a lovat, amely az indításra felszólító vezényszó elhangzásakor a zárt 

pályán tartózkodott (az Indító keze alatt volt). 

 

153. § 

 

Az Indító által szabálytalanul elengedett startot a V.I. a 144. § és 148. § alapján a startot követő 100 

m-en belül visszarendelheti. 

 

154. § 

A fogatoknak programszámuk szerint kell az indulási helyüket elfoglalni. Az egy távról indulók 

közül a legkisebb programszámú ló indul belülről. 
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A VERSENY LEFOLYÁSA 

 

155. § 

 

A versenyben a hajtó köteles lovával szabályos ügetésben, a versenyszabályok és a sportszerűség 

követelményeinek megfelelően, kellő gondossággal és vigyázattal legjobb tudása szerint arra 

törekedni, hogy a versenyt megnyerje, illetve minél jobb helyezést érjen el. 

A versenyben a hajtó köteles olyan állapotban részt venni, mely nem befolyásolja negatívan a 

szellemi és fizikai teljesítményét. A hajtó versenyben sem alkohol, sem kábítószer hatása alatt nem 

hajthat. Azt a hajtót, akinél a versenyek alatt a vizsgálat alkohol, illetve tudatmódosító szer hatását 

mutatta ki a V.I. az aznapi hajtástól eltiltja és megbünteti. A futópályán a versenyben résztvevő hajtók 

a versenynap teljes ideje alatt mobiltelefont vagy egyéb telekommunikációs eszközt nem 

használhatnak. 

 

 
Hanyag hajtás különösen: 

1. a hajtó a verseny lefolyását figyelembe véve indokolatlanul sokáig vár a támadással, aminek 

eredményeképpen gyengébb helyezést ér el 

2. a hajtó könnyelműsége miatt a fogat gyengébb helyezést ér el, mint ami a verseny összképe, 

valamint a ló aktuális formái alapján elvárható lenne 

Erélytelen hajtás különösen: 

1. a verseny indokolatlan feladása 

2. a hajtó nyerőnek, vagy helyezettnek tűnő lovát a cél előtt indokolatlanul feltartja, minek 

eredményeképpen gyengébb helyezést ér el. 

 

156. § 

 

Azt a lovat, amely szabálytalan jármódjával vagy fékezhetetlen magatartásával a versenyzés rendjét 

zavarja, a V.I. a versenyzéstől meghatározott időre, vagy végleg eltilthatja. 

 

157. § 

 

A V.I. szigorúan eljár az utasítást adó (idomár, tulajdonos, futtató vagy annak megbízottja) ellen, aki 

a hajtónak olyan utasítást ad, hogy a versenyt ne nyerje meg, illetve, hogy a lovat a második vagy 

harmadik helyről tartsa vissza vagy a ló valós képességét bármi módon eltitkolja. 

 

158. § 

 

A hajtók a versenyben kialakult helyzetnek megfelelően az általuk választott teljes belső vagy külső 

sávban (spúr) egyaránt hajthatnak, kivéve a vezető lovat, mely a belső pozíciót köteles elfoglalni. Tilos 

verseny közben két „spúrt” kontrollálni. Versenytársaikat nem akadályozhatják, illetve előnyhöz sem 

juttathatják. 

 

159. § 

 

Verseny közben minden hajtónak ügyelnie kell arra, hogy fogatával más fogatot ne érintsen, illetve 

más fogatnak neki ne hajtson. Tilos más fogathoz olyan közel hajtania, hogy az súrlódást, 

összeakadást vagy összeütközést okozzon. Előzni - ha erre megfelelő hely van - akár belülről, akár 

kívülről szabad. 

 

160. § 

 

Befutóban az élen lévő fogat a célegyenesre való beforduláskor elfoglalt irányt megtartani köteles. 

Irányt változtatnia nem szabad. A nem élen lévő fogatok az előttük lévőket akár belső, akár külső 

oldalon előzhetik, ha az előzésre elegendő hely áll rendelkezésre, és ha az előzés során más fogatot 

nem akadályoznak. 
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161. § 

 

A hajtó a belső pozícióban galoppozó, vagy tisztátalan jármódba esett lovát köteles úgy ügetésre 

bírni (parírozni), hogy a többi fogatot versenytempójában ne akadályozva, törekedjen arra, hogy minél 

hamarabb külső pozícióba kerüljön, és ott végre tudja hajtani a parírozást. Belső pozícióban, a 

versenyt bármilyen mértékben lassítva lovat parírozni tilos. Külső pozícióban a hajtó köteles a 

galoppba beugrott lovat minél előbb ügetésre bírni, oly módon, hogy az ne legyen balesetveszélyes. 

Nem szabad megengednie, hogy a ló huzamosan galoppozzon és nem szabad arra törekednie, hogy a 

galoppozás során versenytársaival szemben tért nyerjen. 

 

162. § 
 

Az a ló, akit négyszer egymás után galoppozás (G.A.) vagy tisztátalan ügetés (T.Ü.) miatt 

diszkvalifikáltak, vagy utolsó négy futásaiban kizárólag G.A. és T.Ü. szerepel (a kihajtás nem számít 

érvényes futásnak, ezáltal a diszkvalifikálások sorát nem szakítja meg), csak akkor indítható újra 

versenyben, ha nyilvános bemutatómunkát végez, azaz a Próbafutamot érvényesen teljesíti.  

A jármódot a V.I. bírálja felül, a ló csak a V.I. engedélyével indítható ismét versenyben. 

Amennyiben a ló a Próbafutamot nem teljesíti, csak a pályaállatorvos vizsgálata után, annak a 

versenyzésre való alkalmasságát bizonyító írásbeli igazolásával lehet ismételten bemutatni.  

Amennyiben egy jármód problémás, próbafutamra kényszerült ló sikeres Próbafutamot követően, 

versenyben tisztátalan ügetés miatt ismét diszkvalifikálásra kerül, úgy 1 hónapig versenyben nem 

indítható.  

Amennyiben egy ló, kilenc utolsó formája kizárólag G.A., vagy T.Ü. szerepel, versenyekben 6 

hónapig nem indulhat. Az ilyen lovat csak a pályaállatorvos vizsgálata után, annak a versenyzésre való 

alkalmasságát bizonyító írásbeli igazolásával lehet ismételten bemutatni. 

 

163. § 

 

A hajtónak egyik versenytársát - még istállótársát - sem szabad kedvezőbb helyzetbe segíteni. 

 

164. § 

 

Az ostort verseny közben úgy kell tartani, hogy a hajtó azzal másik fogatot ne akadályozzon vagy 

zavarjon. Akadályozás esetén a V.I. vizsgálatot rendelhet el a szabálytalan fogatra vonatkozóan. Ettől 

eltérő ostorhasználat tilos. Súlyosabb vétségnek minősül, ha valamely hajtó verseny közben más 

hajtót, vagy lovat ostorával megérint, megüt.  

165. § 

 

Az ostorhasználat során a kart nem szabad a vállmagasság fölé emelni. Az ostort a kéz megemelése 

nélkül csak korrigálásra és enyhe biztatásra lehet használni a cél előtt 500 méterig. Ezután az ostort 

csak négyszer, nem közvetlenül egymást követően, határozottabb bíztatásra lehet használni.  

Az ostort nem lehet az előtt használni, mielőtt a lónak lehetősége lenne a korábbi bíztatásra reagálni, 

illetve nem lehet használni olyan ló esetében, amelynek pozíciója már nyilvánvalóan nem javítható.  

A versenyben az ostort előre tartva kell használni úgy, hogy a hajtószárat mindkét kézben kell 

tartani.  

Verseny közben tilos a szárakat egy kézben fogva a másik kézzel ostorozni (egy kezes 

ostorhasználat).  

Tilos az ostort váll fölé emelni, a lovat rugdosni, a hajtószárral durván ütni, a sulkyt, annak kerekét, 

vagy a szerszámot ütni.  

Szigorúan tilos és szabálytalan a galoppozó ló, valamint a célon túl ért ló ostorozása. 

 

Kíméletlen ostorhasználat:  

Minden olyan ostorhasználat, amely a ló testi épségét, egészségét veszélyezteti, amelynél 

megengedhetetlenül nagy az erőkifejtés, valamint az állatvédelemmel összeegyeztethetetlen.  

 

A szabálytalan ostorhasználat büntetése a Büntetési táblázatban meghatározott mértékű. 

 

Versenyben használható ostor hossza legfeljebb 130 cm lehet. 
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 166. § 

 

Tilos a ló rugdosása, kézzel történő csapkodása, szárral durva ütése, illetve az ostor fordított módon 
történő használata. 

167. § 

 

Verseny közben a hajtóknak egymás közt beszélgetni, kiabálni, vagy lovat oly módon biztatni 

hangos szóval, hogy az a többi lovat zavarja, szigorúan tilos. 

 

168. § 

 

Verseny közben a hajtó mindkét lábát a lábtartókban köteles tartani. 

 

169. § 

 

A versenyt csak alapos ok miatt szabad feladni. Alapos ok nélkül a verseny teljes távját végig kell 

hajtani, még abban az esetben is, ha a fogat megkésett az indításnál. A versenyt feladó hajtó lovát 

fokozatosan, a mezőny akadályozása nélkül köteles feltartani. A pályát elhagyni csak akkor szabad, ha 

a verseny valamennyi résztvevője már megelőzte. A versenyiránnyal ellenkező irányban történő 

kihajtás a verseny alatt tilos. A kihajtás okát a Bejelentővel minden esetben a futópálya elhagyásakor 

azonnal közölni kell és azt a hajtó a Bejelentőnek a helyszínen igazolni köteles. Addig nem hajthat el 

fogatával a Bejelentőtől, amíg ez meg nem történt. 

 

170. § 

 

A V.I. az érvényes indítás után a verseny megszakítását (lefújását) az esetben rendeli el, ha 

megítélése szerint a verseny tovább folytatása a versenyben még részt vevő hajtókra vagy lovakra 

nézve balesetveszélyes, továbbá, ha a verseny közben rendkívüli zavaró körülmény merül fel. A 

megszakított versenyt, lehetőség szerint minden további futamot megelőzve kell lefutni, de legkésőbb 

a versenynap végéig. 
 

 

A VERSENY EREDMÉNYE 

SÚLYOS HAJTÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK 

 

171. § 

 

A V.I. diszkvalifikálja, vagy hátrahelyezi azt a lovat, amely szabálytalanul versenyzett és ezzel 

megítélése szerint a verseny végeredményét befolyásolta. Ilyen szabálytalanság: a lábelvitel, a 

keresztezés, a szorítás, a kiszorítás, a nekihajtás, a szabálytalan előrehajtás. 

Súlyos hajtási szabálytalanságnak minősül a jogtalan előnyszerzés, mely hátrahelyezést, vagy 

diszkvalifikálást von maga után. 

 

Jogtalan előnyszerzősnek minősül: 

1. a fogat nem a számára kijelölt starthelyről indul, ezzel előnyt szerez magának ellenfeleivel 

szemben, és azt a Versenyintézőség előnyszerzésnek minősíti. 

2. a fogat megelőzi a startautó szárnyát, vagy durván megsérti az autó-, repülő-, vagy fordulóstart 

szabályait 

3. a pálya vonalát jelző póznát a fogat a sulky kerekével kívülről kerüli és a V. I. ezt 

előnyszerzésként ítéli meg 

 

A startnál elkövetett jogtalan előnyszerzés miatt a V.I.-nek a szabálytalan fogatot a verseny lefutását 

követően (de még a rendben jelzés előtt) is lehetősége van diszkvalifikálni. 

 

172. § 

 

Keresztezést követ el valamely fogat hajtója, ha versenytársát oly módon előzi meg, hogy ezáltal 

akadályozza, vagy lassúbb iramra kényszeríti. 
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173. § 

 

Szorítást követ el a kívül haladó fogat hajtója, ha a belül lévő fogathoz oly közel hajt, hogy azt 

irányváltoztatásra kényszeríti, vagy olyan közel hajt, hogy a fogatok érintkeznek, vagy részben elé hajt 

és ezáltal akadályozza. 

174. § 

 

Kiszorítást követ el a belül haladó fogat hajtója, ha irányt változtat kifelé és ezáltal versenytársát 

kedvezőtlenebb helyzetbe hozza. 

175. § 

 

Nekihajtást követ el az a hajtó, aki fogatával versenytársa fogatának hajt, vagy a fogatát érinti. 

 

176. § 

 

Szabálytalan előrehajtást követ el a hajtó, ha lovával meg nem engedett jármódban - galopp, 

tisztátlan ügetés, poroszkálás - teret nyer, vagy versenybeli helyzetét megtartja. 

 

177. § 

 

Hajtási szabálytalanságot követ el az a hajtó, aki lovát szabálytalan jármódból meg nem engedett 

módon parírozza (161. §). 

 

178. § 

 

A szabálytalanságot elkövető hajtót meg kell büntetni. A büntetés kiszabásánál minősítő 

körülménynek kell tekinteni, ha a szabálytalanság: 
1. szándékosan történik, 

2. a verseny végeredményét eredményét befolyásolta, 

3. a befutóban történt, 

4. ismétlődött. 

 

Ilyen esetekben az alkoholos, vagy tudatmódosító szerekre vonatkozó vizsgálatot el lehet végeztetni. 

Jogában áll a V.I.-nek a M.Ü.Sz.-ban fel nem sorolt esetekben is büntetést kiróni, ha valamelyik hajtó 

a sportszerűség szellemével össze nem egyeztethető módon viselkedik. Ilyen esetben a V.I. az 

Általános Határozatokban meghatározott keretek között bírságol. Súlyosabb esetben a LFB-nak 

javaslatot tesz szigorúbb büntetésre. 
 

A VERSENY EREDMÉNYE 

 

179. § 

 

A verseny eredményét, a lovak célvonalba érkezési sorrendjét (helyezési sorrend) a Célbíró ítélete 

dönti el. A befutási sorrend - a Célbíró ítélete - akkor válik érvényessé, ha a V.I. a rendben jelzésre az 

engedélyt megadta. 

 

180. § 

 

A verseny lefutása után a Célbíró által első háromnak helyezett ló hajtója, illetve célfotó esetén 

azoknak a lovaknak a hajtói, amelyekre a Célbíró célfotót kért, kötelesek a célbírói páholy elé 

visszahajtani és ott megfordulva a futópályáról kihajtani. 

 

181. § 

 

A pénzdíjat szerzett ló nem távolozható. 

 

182. § 

 

Érvényesen futott az a ló, amely elismert versenyben szabályos ügetésben lefutotta a kiírt 

versenytávot, a V.I. nem diszkvalifikálta, illetve nem távolozták. 
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ÓVÁS 

 

183. § 

 

Az óvás illetékes személy tiltakozása valamely személynek vagy lónak versenyben való részvétele, 

győzelme, illetve helyezése ellen. 

 

Az óvás lehet: 

1. óvás, amely a fogadásokat érinti (továbbiakban: óvás), 

2. a fogadásokat nem érintő, technikai óvás. 

184. § 

 

A V.I. hivatalból óvást emelhet a versenyben elkövetett szabálytalanságok miatt. 

 

185. § 

 

Óvás akkor emelhető, ha azáltal az óvást emelő lova győzelemhez, jobb helyezéshez, illetve 

pénzdíjhoz juthat. 

 

186. § 

 

Óvás emelhető: 

1. Verseny közben elkövetett bármilyen szabálytalanság miatt. 

2. A versennyel összefüggő egyéb cselekmény, mulasztás, a M.Ü.Sz. rendelkezéseinek megsértése 

miatt. 

 

187. § 

 

Óvást csak a rendben jelzés megadása előtt lehet emelni. A rendben jelzés után csak technikai óvás 

emelhető. 

 

188. § 

 

Óvás emelésére jogosult a V.I., a Versenyszervező a versenyben futott ló idomárja, annak megbízott 

helyettese és a ló hajtója. 

 

189. § 

 

Az óvást a V.I.-nél, technikai óvást írásban, a V.I.-nek címezve, a Versenytitkárnál kell benyújtani. 

 

190. § 

 

Az óvást, technikai óvást csak a győztes és a díjazott lovak és hajtóik ellen lehet benyújtani, de 

ugyanabban a versenyben több ló és hajtó ellen is emelhető óvás. 

 

191. § 

 

Verseny közben elkövetett szabálytalanság - keresztezés, szorítás, kiszorítás, nekihajtás, vagy egyéb 

szabálytalanság - miatt a hajtó közvetlenül a verseny lefutása után emelhet óvást. Az óvási szándékát a 

célbírói emelvényhez való visszahajtás közben, feltűnő karfelemeléssel, az ostorának felemelésével 

kell jeleznie, majd a Bejelentő útján a V.I.-nek az óvást és az óvás indokát be kell jelentenie. 

 

192. § 

 

Abban az esetben, ha más óvásra jogosult személy kíván verseny közben elkövetett szabálytalanság 

miatt óvást emelni, az óvást a győztes és helyezett fogatoknak a célbírói emelvény elé történő 

visszahajtásakor kell bejelenteni a V.I.-nek. 

A „rendben” jelzést a V.I. leghamarabb a befutási sorrend közzététele után 3 perc múlva adhatja 

meg. 
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193. § 

 

A V.I. az óvást csak akkor fogadja el, ha az óvást emelő az óvás benyújtásakor írásban nyilatkozik, 

hogy az Általános Határozatokban közzétett óvadék összegét és annak befizetését magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

194. § 

 

Az óvadék letétele az Általános Határozatokban közzétett módon történik. 

 

195. § 

 

Az óvás elbírálása után a V.I. eldönti, hogy az óvadékot visszatartja, vagy visszaadja az óvást 

emelőnek. 

 

196. § 

 

Abban az esetben, ha a V.I. az óvást megalapozottnak ítéli meg, az óvadékot az óvást emelőnek 

visszaadja. 

 

197. § 

 

Alaptalan óvás esetén a V.I. az óvadékot visszatartja és az óvást emelőt megbírságolhatja. 

 

198. § 

 

Az óvást a V.I. haladéktalanul a közönség tudomására hozza. A technikai óvást az Ü.V.N.-ban, 

illetve a versenyprogram hivatalos részében az óvás indokával együtt hozzák nyilvánosságra. 

 

199. § 

 

Óvás az alábbi indokokkal emelhető: 

1. a hajtónak a verseny közben elkövetett szabálytalansága (lásd: Hajtási Szabálytalanságok) 

2. a kijelölt versenypálya elhagyása, pályaelhagyásnak minősül: 
a. ha a fogat a pálya vonalát jelző póznát a sulky kerekével legalább három alkalommal 

kívülről kerüli 

b. egy vagy két alkalommal kerüli kívülről, de azt a V.I. előnyszerzésként ítéli meg 

c. a pálya vonalát jelző póznát a fogat a sulky kerekével a Távoszlopon belül kerüli kívülről 

 

3. a versenyt nem a kijelölt távon futották le, 

 

200. § 

 

Abban az esetben, ha a célfotó kiértékelése után az óvás okafogyottá válik, a V.I. az óvást a 

továbbiakban feljelentésnek tekinti, és ennek megfelelően jár el. 

 

201. § 

 

A már benyújtott óvást csak az óvást emelő vonhatja vissza. A visszavonásra a V.I. adhat engedélyt 

az óvás elbírálása előtt. 

 

202. § 

 

Az óvásban a V.I. dönt, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Technikai óvás esetében első 

fokon a V.I. dönt. A V.I. döntése ellen 14 naptári napon belül fellebbezésnek van helye, másodfokon 

az LFB hozza meg a döntést. 
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203. § 

 

Az óvás elbírálása után tájékoztatást kell adni a V.I. döntéséről. A Célbíró által megállapított 

helyezési sorrendet, vagy a V.I. döntése értelmében megváltoztatott helyezési sorrendet a 

Versenytitkárnak kell nyilvánosságra hozni, ezután a V.I. a rendben jelzést megadja. 

 

204. § 

 

Az óvás tárgyában V.I. által hozott döntésnek tartalmaznia kell, hogy: 
1. ki óvott, ki ellen, milyen jogcímen, 

2. a V.I. az óvásnak helyt adott, vagy elutasította, 

3. ha az óvásnak helyt adott a V.I., milyen döntést hozott, 

4. ha helyt adott, mely lovat vagy lovakat diszkvalifikálta, 

5. a V.I. esetlegesen milyen új helyezési sorrendet állapított meg, akár hátrahelyezéssel is, 

6. mi a végleges befutási sorrend, 

7. a V.I. a biztosítékot visszatartotta, vagy visszaadta, 

8. az óvás kapcsán kiszabott büntetést, eltiltást, vagy a kirótt pénzbírságot. 

 

205. § 

 

Amennyiben a versennyel kapcsolatos szabálytalanság nem érinti a fogadásokat, de óvásra ad okot, 

technikai óvás emelhető. 

 

206. § 

 

Technikai óvás, amely csak a rendben jelzés után az alábbi esetekben emelhető: 
1. A futott ló a versenyre nem volt minősítve. 

2. A lovat a versenyzéstől korábban eltiltották. 

3. A ló a versenyt nem a kiírt távról futotta le. 

4. A ló nem volt azonos a versenyre nevezett lóval. 

5. A hajtó a versenyre minősítve nem volt, vagy az igénybevett hajtóengedményre nem volt 

jogosult. 

6. A “rendben” jelzés után olyan körülmény merült fel, amelynek alapján a lovat diszkvalifikálni 

kellett volna. 

7. A versenyt nem a kijelölt pályán futották le. 

8. A versenyben a győztes, vagy helyezett lovat meg nem engedett szer hatása alatt futtatták. 

9. A Célbíró ítélete ellen. 

A felsorolt eseteken kívül technikai óvás emelhető a M.Ü.Sz. versenyekre vonatkozó rendeletei, az 

Általános Határozatok, valamint az illető verseny feltételei által előírt rendelkezések be nem tartása, 

vagy tilalmak megszegése miatt, abban az esetben, ha az a verseny végeredményét egyértelműen és 

bizonyíthatóan befolyásolta és azáltal a technikai óvást emelő lova pénzdíjas vagy magasabb 

versenydíjas helyezéshez juthat. 

Nem emelhető technikai óvás az Indító döntése ellen. 

 

207. § 

 

Technikai óvás a verseny lefutása után a rendben jelzés után legkésőbb a verseny lefutását követő 90 

napig emelhető. 

Technikai óvást emelhet  

1. a V.I.,  

2. a Versenyszervező,  

3. az idomár, valamint a futtató, abban az esetben, ha ezáltal az adott versenyben szereplő lova 

pénzdíjas vagy magasabb versenydíjas helyezéshez juthat.  

A technikai óvást a Versenytitkárhoz írásban kell benyújtani a V.I.-nek címezve. 

 

208. § 

 

A versenyközegek a V.I.-nél feljelentést tehetnek, a V.I. hivatalból óvást, illetve technikai óvást 

emelhet. 
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209. § 

 

A technikai óvás ügyében a V.I. dönt az óvás beérkezésétől számított 14 munkanapon belül. A V.I. 

döntése ellen a döntés közzétételét követő 14 munkanapon belül az LFB-hoz fellebbezés nyújtható be. 

Másodfokon az LFB dönt. 

 

210. § 

 

Amíg a technikai óvásban jogerős döntés nem született, az a ló, amely ellen az óvást emelték bel- és 

külföldön egyaránt futhat versenyben. 

 

211. § 

 

A technikai óvás után a lovak versenyeredményében és a nyereményében bekövetkezett változás a 

technikai óvás jogerőre emelkedését követően lép életbe. 

 

DISZKVALIFIKÁLÁS, HÁTRAHELYEZÉS 

 

212. § 

 

A diszkvalifikálás a lónak adott versenyből való kizárását, illetve ezen versenyben elért 

eredményének megsemmisítését jelenti. 

 

213. § 

 

A V.I. a verseny közben elkövetett szabálytalanságok miatt a diszkvalifikálás kapcsán az érintett 

lovat: 
1. elütheti a győzelemtől vagy a helyezéstől (diszkvalifikálás), 

2. az akadályozott ló, vagy az akadályozott lovak mögé helyezheti (hátrahelyezés). 

 

214. § 

 

Abban az esetben, ha a V.I. hátrahelyezés jogával él, akkor az akadályozott ló, vagy lovak mögé 

helyezi az akadályozó lovat, ha a V.I. egy, vagy több lovat diszkvalifikál, azok helyére a célbíró által 

helyezett többi lovat a célba érkezésük sorrendjében kell helyezni. 

 

215. § 

 
A V.I. diszkvalifikálja azt a lovat, amelyik: 

1. nem futotta le a részére megállapított távot, 

2. a versenypálya belső vonalát jelző póznát a sulky kerekével: 

a. legalább három alkalommal kívülről kerüli 

b. egy vagy két alkalommal kerüli kívülről, de azt a V.I. előnyszerzősként ítéli meg 

c. a távoszlopon belül kerüli kívülről. 

3. hajtója verseny közben hajtási szabálytalanságot követett el a M.Ü.Sz.-ban foglaltak alapján és a 

V.I. megítélése szerint ezáltal a verseny eredményét előnyére befolyásolta.  

4. A lovat akkor diszkvalifikálja a V.I. galoppozás miatt, ha a start után 
a. a galoppozás meghaladja a folyamatosan 60 m-t vagy, 

b. galoppozás több mint egyszer, 

c. előnyszerzés galoppban, 

d. galoppozás a befutóegyenest jelző oszlop után 

e. galopp a célon át. 

5. A lovat akkor diszkvalifikálja a V.I. tisztátalan jármód miatt, ha a start után 

a. a tisztátalan jármód folyamatosan meghaladja a 100 métert vagy, 

b. több mint kétszer tisztátalan jármódba esik, 

c. előnyszerzést követ el tisztátalan jármódban, 

d. tisztátalan jármód a célon át 
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Tisztátalan jármód esetén, amennyiben a fenti kritériumokra való tekintettel a ló nem kerül 

diszkvalifikálásra, a V.I figyelmezteti a ló idomárját. 

A verseny közben diszkvalifikált lóval hajtója köteles lassítani és csak az utolsó, még versenyben 

lévő fogat mögött haladhat tovább. Amennyiben erre balesetveszély, vagy a ló fékezhetetlen 

magatartása miatt nincs lehetőség, a hajtónak törekednie kell arra, hogy a pálya külső szélén, a többiek 

akadályoztatása, zavarása nélkül haladjon. 

 
 

HIVATALOS VERSENYEREDMÉNY 

 

216. § 

 

A Versenyszervező a versenyekről hivatalos versenyeredményt jelentet meg. 

 
A hivatalos versenyeredménynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

1. a versenyek megtartásának helyét és napját, 

2. a versenynapon működő V.I. vezető és tagok nevét, 

3. a verseny sorszámát, nevét, jellegét, díjazását, 

4. a futam sorszámát, 

5. a verseny távját, 

6. a verseny startjának idejét (óra, perc), 

7. azt, hogy az indítás forduló- vagy autóstarttal, illetve repülőstarttal történt, 

8. azt, hogy a versenyt világítás mellett futották, 

9. a futópálya állapotát, (jó, gyors, kemény, száraz, feltöltött, vizes, tapadós, puha, sáros, mély, 

havas, fagyos), 
10. a versenyek alatti időjárási viszonyokat, a léghőmérsékletet, a szelet, csapadékot, felhősödést, 

11. a befutási sorrendet, 

12. a célbírói ítéletet a győztesre és a díjazott helyezettekre, hosszokban megadva, 

13. a győztes ló nevét, korát, színét, származását, tenyésztőjét, idomárját, 

14. a verseny közben előfordult minden eseményt (kitörés, elbukás, feltartás, a fogattól való 

megválás, távolozás), a lovak távját, 
15. a hajtó nevét, amatőrhajtó esetében státuszát, ha profi versenyben hajt, 

16. a verseny lefutási idejét, az összidőket, a köridőket, vagy részidőket, a km-re számított átlagidőt 

lovanként, 

17. a verseny győztesének és helyezettjeinek díjait, 

18. a tenyésztési és/vagy egyéb prémiumra jogosultakat, 

19. a totalizatőr forgalmat és az osztalékokat fogadási nemenként, 

20. abban az esetben, ha a győztesre vagy helyezett lovakra a célbíró célfotót kért, 

21. az Indító által jelentett minden eseményt, amelyek a verseny startjával kapcsolatosak 

(állvamaradás, megkésés, ha egy fogat kitört stb.), az állatorvos bejelentését (verseny közben 

történt sérülés stb.), 

22. a verseny lefutása után a Bejelentő útján történt minden olyan eseményt, amely a verseny közben 

a versenyző lovak felszerelésével, szerszámzatával kapcsolatosak (szerszámszakadás, kocsi 

meghibásodás, egyes felszerelések elveszítése), 

23. a V.I.-nek és a versenyközegeknek a futammal kapcsolatban hozott intézkedéseit, 

(figyelmeztetés, bírságolás, eltiltás, doppingvizsgálat elrendelése stb.) és azok indokát, a közegek 

által kirótt büntetéseket és azok indokát, 

24. azt, ha az adott távra és korosztályban rekordjavítás történt. 

 

217. § 

 

A Hivatalos Versenyeredményt a Versenyszervező a hivatalos versenyprogramban, és/vagy az 

Ü.V.N.-ban nyilvánosságra hozza. Hivatalos versenyeredmény megjelenésének számít a 

Versenyszervező internetes oldalán történő közzététel is. 
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PÉNZBÍRSÁGOK 

 

218. § 

 

A versenyekben elkövetett szabálytalanságért, valamint az ügetőversenyzéssel kapcsolatos minden 

vétségért a V.I.-nek jogában áll pénzbírságot kiróni. 

 

219. § 

 

Az indításnál elkövetett szabálytalanságért az Indítónak jogában áll a hajtót pénzbírsággal büntetni. 

Súlyosabb esetben feljelenti a V.I.-nél. 

 

220. § 

 

A V.I. a feljelentést kivizsgálja és a feljelentett hajtókat megbírságolja, vagy eltiltja a versenyekben 

való hajtástól. 

 

221. § 

 

A pénzbírságok tételeinek meghatározása évente az Általános Határozatokban a Versenyszervező 
közzétesz. 

222. § 

 

A kirótt pénzbírságot az érintett versenyszámlájáról a Versenyszervező levonja. Amennyiben a 

megbírságolt (hivatásos-, és segédhajtó) versenyszámláján nincs a bírságnak fedezete, a következő 

hónap 15-ig köteles a Versenyszervező pénztárába a kiszabott bírságot befizetni. 

Amennyiben a fenti határidőig a megbírságolt nem tesz eleget a bírság befizetési kötelezettségének 

versenyben nem hajthat. 

 
 

FELLEBBEZÉS ÉS A FELLEBBEZÉS ELDÖNTÉSE 

 

223. § 

 

Fellebbezés az, amikor a V.I. által kiszabott büntetés, illetve a versenyközeg által kiszabott 

pénzbírság miatt az érintett a LFB-hoz fordul. Személyt érintő esetben a fellebbezést csak az érintett 

nyújthatja be. 

 

224. § 

 

Az LFB-hoz nem adható be fellebbezés a „rendben” jelzéssel jóváhagyott célbírói ítélet és a V.I. 

óvás ügyében hozott döntése ellen. 

 

225. § 

 

Fellebbezést az annak tárgyát képező döntés nyilvánosságra hozatalát követő 5 munkanapon belül az 

LFB-nak címezve kell beadni. 

 
 

226. § 

 

Az LFB a fellebbezéssel kapcsolatos döntését a hivatalos programban közzéteszi. 

 

227. § 

 

Az LFB határozatait a saját SZMSZ-ben foglaltak szerint hozza meg. 
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228. § 

 

Az engedéllyel rendelkező szereplőkkel, tulajdonosokkal, futtatókkal, bérlőkkel, 

meghatalmazottakkal, futtatói körökkel kapcsolatos szabályokat az Általános Határozatok tartalmazza. 

 
IDOMÁR 

 

229. § 

 

Idomár az a személy, aki az LFB-től ügetőlovak idomítására és versenyeztetésére engedélyt kap és 

aki magára kötelező érvényűnek elismeri a M.Ü.Sz. előírásainak a betartását. 

 

Az idomári engedély a következő évi magyar ügető versenyszezon kezdetéig érvényes. A következő 

évre szóló idomári engedélyt hirdetményben közzétett időpontig írásban kell kérni az LFB-től. 

 

Az engedéllyel kapcsolatban a Versenyszervező és a V.I. javaslattal élhet az LFB felé. 

 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

1. legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot 

2. balesetbiztosítást 

3. 30 napnál nem régebbi sportorvosi igazolást, a Versenyszervező által megállapított, az 

Általános Határozatokban évente közzétett mértékű térítés befizetéséről szóló igazolást, 

4. a Versenyszervező írásbeli ajánlását, 

5. előző évi Kezelési Naplót, 

6. új idomári engedély kérelmet benyújtóknak legalább szakirányú végzettséggel és/vagy 

érettségivel kell rendelkeznie, 

7. visszamenőleg 5 évre büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány. 

 
A működési engedéllyel rendelkező idomár lehet: 

1. nyilvános idomár 

2. gyalogidomár 

3. tulajdonos idomár 

 

Nyilvános idomári engedéllyel rendelkező idomárnak jogában áll bármely futtató lovait idomítani. 

Tulajdonos idomár csak a saját tulajdonában lévő lovakat idomíthatja. 

Gyalogidomári engedéllyel rendelkező idomárnak jogában áll bármely futtató lovait idomítani, de 

versenyben nem hajthat. 

230. § 

 

Az idomári engedély megújítását az LFB-tól évente, írásban kell kérni. 

Nyilvános idomár vagy tulajdonos idomár az idomári engedélyt kizárólag saját maga részére kérheti. 

231.§ 

Nyilvános idomári engedélyt az a személy kaphat, aki: 

1. a 23. életévét betöltötte, 

2. 60 versenyt nyert, 

3. szakmai képzettségét igazolja azzal, hogy ügető versenyistállóban öt év igazolt 

munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló más jogviszonyban szakmai 

gyakorlatot szerzett hivatásos hajtóként, vagy tíz éves amatőrhajtói gyakorlatot szerzett, 

4. benyújtotta az idomári engedélykérelem mellékleteként előírt iratokat, 

5. az LFB által létrehozott bizottság előtt eredményes elméleti és gyakorlati vizsgát tett. 

 
Gyalogidomári engedélyt az a személy kaphat, aki: 

1. a 23. életévét betöltötte, 

2. 60 versenyt nyert, 

3. szakmai képzettségét igazolja azzal, hogy ügető versenyistállóban öt év igazolt 

munkaviszonyban vagy más, munkavégzésre irányuló más jogviszonyban szakmai 
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gyakorlatot szerzett hivatásos hajtóként, vagy tíz éves amatőrhajtói gyakorlatot szerzett, 

4. benyújtotta az idomári engedélykérelem mellékleteként előírt iratokat, 

5. az LFB által létrehozott bizottság előtt eredményes elméleti és gyakorlati vizsgát tett. 

 

A gyalogidomári kérelemhez nem szükséges balesetbiztosítás! 

232. § 

Tulajdonos idomári engedélyt az a személy kaphat, aki: 

1. maximum 10 saját tulajdonú, vagy igazoltan a bérleményében lévő ügető 

versenylóval rendelkezik, 

2. felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik (pl. agrármérnök, állatorvos stb.) vagy 

középfokú, szakirányú végzettséggel rendelkezik és legalább 30 versenyt nyert,  

3. ügető versenyistállóban egy évi igazolt munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló 

más jogviszonyban szakmai gyakorlatot szerzett, 

4. benyújtotta az idomári engedélykérelem mellékleteként előírt iratokat, 

5. az LFB által létrehozott bizottság előtt eredményes elméleti és gyakorlati vizsgát tett. 

 
Tulajdonos idomári működési engedélyt kaphat továbbá az az amatőrhajtó, aki: 

1. a 23. életévét betöltötte, 

2. legalább 30 versenyt nyert, 

3. benyújtotta az idomári engedélykérelem mellékleteként előírt iratokat, 

4. az LFB által létrehozott bizottság előtt eredményes vizsgát tett szakmai alkalmasságáról. 

 

A tulajdonos idomár nyilvános idomári működési engedélyt kérhet, ha legalább 5 évig tulajdonos 

idomárként dolgozott és legalább 60 verseny nyertek az általa idomított lovak. 

 

233. § 

 

Az engedélyt kapott idomár köteles a Versenyszervezőnél versenyszámlát nyitni. A versenyszámlán 

a Versenyszervező jóváírja a versenydíj idomárt megillető %-át. 

Egyidejűleg az idomár az engedély átvételekor nyilatkozik arról, hogy a versenyszámlájáról a 

Versenyszervezőt megillető követeléseket, illetve a V.I., valamint a versenyközegek által kirótt 

pénzbírságot a Versenyszervező levonhassa. 

Abban az esetben, ha az idomár versenyszámláján nincs arra fedezet, hogy a V.I., illetve a 

versenyközegek által kirótt pénzbírságot a Versenyszervező levonhassa, az idomár a bírság 

közzétételét követő hónap 15-ig köteles azt befizetni a versenyszámlájára. Amennyiben a befizetés a 

megadott határideig nem történt meg az idomár versenyben nem adhat indulót mindaddig, amíg 

tartozását a Versenyszervező felé nem rendezte. 

 

234. § 

 

Az LFB az idomári engedély kiadását - indokolt esetben - megtagadhatja és a már kiadott engedélyt 

bármikor visszavonhatja, illetve azt felfüggesztheti. 

Az idomári engedély kiadásának megtagadására, illetve az idomári engedély visszavonására, illetve 

az idomári engedély felfüggesztésére különösen, de nem kizárólagosan akkor kerülhet sor, ha az 

idomár: 

1. a Versenyszervező, a Versenyrendező vagy a Fogadásszervező jogos érdekét sértő magatartást 

tanúsít (pl. a versenyüzem működését vagy rendjét megzavarja, ellehetetleníti, a 

fogadásszervezés, a fogadások tisztasága ellen vét, tiltott szerencsejátékot folytat stb.), 

2. idomárhoz, illetve a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan magatartást tanúsít, 

3. a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti, 

4. egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetést követően is megsérti a M.Ü.Sz.-t, vagy az Általános 

Határozatokat; 

5. ha az idomár nem tesz eleget a 238.§-ban foglalt feladatainak, különös tekintettel a több 

idomítóhelyen álló lovainak a felügyeletére. 

6. ha akár a Versenyszervezővel, akár a V.I.-vel, akár az LFB-vel szemben peres eljárást 

kezdeményez, annak jogerős befejezéséig. 
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235. § 

 

Felelős az idomár azért, hogy az általa elfoglalt boxokba illetéktelen személy ne lépjen be. 

 

236. § 

 

Az idomár a gondjaira bízott lovak versenyeztetésével kapcsolatos kérdésekben kizárólag csak a 

futtatótól, vagy annak meghatalmazottjától fogadhat el utasítást. A versenyeztetéssel kapcsolatban 

bennfentes információt senkinek, felvilágosítást csak a futtatónak, a V.I.-nek és a sajtónak adhat. 

Bennfentes információadásnak minősül különösen a ló teljesítményét előnyösen vagy hátrányosan 

befolyásoló körülmény közlése, amely alkalmas a fogadások befolyásolására. 

 

237. § 

 

Versenyben a ló idomárja az, aki a lovat indulónak bejelentette. Idomár-változás az induló bejelentés 

után nem lehetséges. 

Az idomár felelős az idomításában álló versenylovak azonosságáért, azért, hogy a versenyben csak 

azt a lovat futtassa, amelyet indulónak bejelentett. 

 

238. § 

 

Az idomár felelős az állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályok betartásáért, valamint általában 

a lótartásra vonatkozó minden rendelkezés betartásáért. Felelős a gondozására bízott lovak tartásáért, 

takarmányozásáért, istállózásáért, egészségi állapotáért, továbbá azok idomításáért, a versenyekre 

történő szakszerű előkészítéséért, a startkészségéért és egyenletes formájú futásaiért. Az idomár 

köteles a rá bízott lovak folyamatos állatorvosi ellátását szerződéses keretek formájában biztosítani és 

az ellátó állatorvos személyéről, elérhetőségéről a Pályaállatorvost írásban tájékoztatni. Az idomár 

köteles az istállóban, vagy a telepen észlelt, a lovakra nézve balesetveszélyt jelentő körülményt jelezni 

a Versenyszervező felé. 

Azon idomárok, akiknek az idomításában több idomítóhelyen is állnak lovai, minimum négy 

alkalommal hetente személyesen kell felügyelniük a lovak versenyekre történő szakszerű felkészítését. 

A Versenyszervező idomító helyein csak a regisztrált futtatási engedélyben szereplő, az LFB-tól 

érvényes idomári engedélyt kapott személy készíthet fel lovakat versenyekre. 

Az LFB kinevezett tagjainak és a Versenyszervező képviselőjének jogában áll az érvényes idomári 

engedéllyel rendelkező személy idomító helyének, ill. az azzal összefüggő tevékenységi kör 
körülményeinek ellenőrzése. Az ellenőrzés kiterjed a hatályos jogszabályok, a M.Ü.Sz. és az Általános 
Határozatok előírásainak betartására. 

Az idomár köteles a Versenyszervezőt tájékoztatni, hogy az idomítási jegyzékben szereplő lova 

mennyi ideig tartózkodott külföldön. Köteles továbbá a Versenyszervező, illetve az idomítótelep 

vezetője felé 24 órán belül jelenteni a saját tréningistállójában lévő lóállományban bekövetkezett 

bármilyen változást. 
 

239. § 

 

Az idomár köteles az istállóban évente külön megnyitott nyilvántartást vezetni az istállójában 

alkalmazottakról, a nyilvántartás másolatát a Versenyszervezőnek köteles benyújtani, változások 

esetén az új, illetve változott adatokat írásban kell bejelenteni, legkésőbb a következő munkanapon. Ez 

vonatkozik az istállóban hajtó amatőrhajtók adataira is. Az idomár felelős az istállójában dolgozó 

istállóalkalmazottak munkájáért és magatartásáért, a versenyeken az alkalomnak megfelelő 

öltözködéséért és viselkedéséért. Ez vonatkozik az amatőrhajtókra is. 

Az istálló személyzetét és a nyilvántartást a Versenyszervező és a V.I. bármikor ellenőrizheti. 

 

240. § 

 

Az idomár köteles az istállóban a Versenyszervező által évente kiadott és hitelesített Kezelési Naplót 

tartani és vezetni, amelybe az állatorvos minden kezelést és alkalmazott gyógyszert bevezet.  

A kezelő állatorvosnak a fertőző kevésvérűségre (EAI) irányuló vérvétel és a lóinfluenza elleni 

vakcinázást a lóútlevélbe kell bevezetni. Ennek végrehajtásáért az idomár a felelős. A lóútlevélnek a ló 

tartási helyén az idomár kezelésében, felügyeletében kell lenni. Az idomárnak az útlevelet a futam 
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megkezdése előtt egy órával az azonosítással megbízott személyhez el kell juttatni, onnan a verseny 

végén el kell vinni. Amennyiben az útlevél a verseny kezdete előtt 10 perccel nincs leadva, ezt a 

bejelentő bírónak a V.I. felé jelezni kell és a V.I. a lovat a futamból törli.  

A Versenyszervező, az LFB, a V.I. és a Pályaállatorvos a Kezelési Naplót bármikor ellenőrizheti. Az 

idomár a Kezelési Naplót minden év végén köteles a Versenyszervezőnek leadni. 

 

241. § 

 

Az idomári engedélyek hivatalos közzététele után az idomár köteles az idomítási jegyzékét a 

Versenytitkárnak az Általános Határozatokban meghatározott határidőre írásban benyújtani. 

Az idomítási jegyzéknek tartalmaznia kell: 

1. az idomár nevét, 

2. a hivatásos hajtó(k) és a segédhajtó(k) nevét, 

3. az istállóalkalmazottak nevét, 

4. az alkalmazottak munkaszerződésének másolatát mellékletként, 

5. a futtató(k) nevét, 

6. az idomításban álló lovak tulajdonosok szerinti felsorolását, a lovak nevének, korának, 

színének, nemének és apjának, anyjának megjelölésével. 

 

Az idomítási jegyzékbe kizárólag azonosított lovak kerülhetnek. Az azonosításért a Magyar Ügető 

Méneskönyv vezetője, a Versenytitkár és a pályaállatorvos és az idomár együtt felelős. 

Magyar idomítási jegyzékbe külföldi ügetőt kizárólag végleges Exportcertificattal lehet bejegyezni. 

 

242. § 

 

Az idomár köteles az idomítási jegyzékben történt minden változást 3 munkanapon belül a 

Versenytitkárnak írásban bejelenteni. 

 

243. § 

 

Az idomárt az idomításában lévő versenylovak által nyert versenydíjakból %-os juttatás illeti meg. A 

juttatás minimális mértékét a Versenyszervező az Általános Határozatokban közzéteszi. A juttatás 

elszámolása tekintetében az arra jogosultak a Versenyszervezővel állnak jogviszonyban. 

 

244. § 

 

Magyarországon idomári engedélyt kérő külföldi állampolgár a belföldi idomárokra vonatkozó 

feltételeknek és az érvényes munkajogi előírásoknak kell megfeleljen. 

Magyar tréninglistára regisztrált ló csak magyar működési engedéllyel rendelkező idomárnál állhat 

tréningben. 

 

245. § 

 

Az idomár köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy az általa versenyben indított ló a 

legjobb eredményt érje el. 

 

246. § 

 

Az idomárnak a futamot követő 30 percig, melyben az általa idomított ló futott a V.I. rendelkezésére 

kell állnia. Ez alól felmentést csak a V.I. adhat. 

 
 

247. § 

 

Minden hajtó és idomár köteles a V.I.-nek haladéktalanul jelenteni minden olyan - a versenyben 

felmerült - körülményt, amely a lova futását befolyásolta. Az idomár verseny után köteles 

haladéktalanul a versenypálya pályaállatorvosának jelenteni, ha lova verseny közben megsérült, 

orrvérzést kapott, lesántult, vagy bármilyen baleset érte. 
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HAJTÓ 

 

248. § 

 

Hajtó az a személy, aki az LFB által létrehozott bizottság előtt eredményes vizsgát tett elméleti és 

gyakorlati alkalmasságáról, aki magára kötelező érvényűnek elismeri a M.Ü.Sz. előírásainak a 

betartását s ez alapján az LFB-tól ügetőlovak versenyekben való hajtására hivatalos engedélyt kapott.  

 

A hajtói engedély a következő évi magyar ügető versenyszezon kezdetéig érvényes.  

 

A következő évre szóló hajtói engedélyt hirdetményben közzétett időpontig írásban kell kérni az 

LFB-től. Az engedéllyel kapcsolatban a Versenyszervező és a V.I. javaslattal élhet az LFB felé. 

 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

1. legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratot, 

2. balesetbiztosítást 

3. 30 napnál nem régebbi sportorvosi igazolást, 

4. a Versenyszervező által megállapított, az Általános Határozatokban évente közzétett 

mértékű térítés befizetéséről szóló igazolást, 

5. a Versenyszervező írásbeli ajánlását, 

6. visszamenőleg 5 évre büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány. 
 

 

Hajtó lehet: 

1. hajtási engedéllyel rendelkező idomár 

2. hivatásos hajtó 

3. segédhajtó 

Az amatőrhajtóról a M.Ü.Sz. külön rendelkezik. 

 

249. § 

 

Hajtói engedélyt kaphat az a személy, aki: 

1. a 18. életévét betöltötte, 

2. legalább 3 évig megszakítás nélkül amatőrhajtói engedéllyel rendelkezett és legalább 5 versenyt 

nyert, 

3. a hajtói engedélykérelemhez előírt iratokat benyújtotta, 

4. az LFB által létrehozott bizottság előtt eredményes elméleti és gyakorlati vizsgát tett 

 

Hivatásos hajtó és segédhajtó kizárólag olyan személy lehet, akit az idomár munkaviszonyban, vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban alkalmaz. A hivatásos hajtói engedélykérelemhez a 

munkaszerződést vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozásáról szóló szerződést is 

mellékelni kell. Az engedélyt kapott hajtó köteles a Versenyszervezőnél versenyszámlát nyitni. A 

versenyszámlán a Versenyszervező jóváírja a versenydíj hajtót megillető %-át. 

Egyidejűleg a hajtó az engedély átvételekor nyilatkozik arról, hogy a versenyszámlájáról a 

Versenyszervezőt megillető követeléseket, illetve a V.I., valamint a versenyközegek által kirótt 

pénzbírságot a Versenyszervező levonhassa. Abban az esetben, ha a hajtó versenyszámláján nincs arra 

fedezet, hogy a V.I., illetve a versenyközegek által kirótt pénzbírságot a Versenyszervező levonhassa, 

a hajtó a bírság közzétételét követő hónap 15-ig köteles azt befizetni a versenyszámlájára. 

Amennyiben a befizetés a megadott határidőig nem történt meg a hajtó versenyben nem hajthat 

mindaddig, amíg tartozását a Versenyszervező felé nem rendezte. 

 

250. § 

 

Hajtói engedélyt a futtató, vagy annak meghatalmazottja, illetve az idomár saját maga részére vagy 

az istállójában alkalmazott hajtó részére kérhet. Hajtói engedély egyénileg is kérhető, ha a hajtó egyéni 

vállalkozó, vagy adószámmal rendelkezik. 
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251. § 

 

Az LFB a hajtói engedély kiadását - indokolt esetben - megtagadhatja és a már kiadott engedélyt 

bármikor visszavonhatja. 

252. § 

 

A hajtói engedély kiadásának megtagadására, illetve az hajtói engedély visszavonására, illetve a 

hajtói engedély felfüggesztésére különösen, de nem kizárólagosan akkor kerülhet sor, ha a hajtó: 

1. a Versenyszervező, a Versenyrendező vagy a Fogadásszervező jogos érdekét sértő 

magatartást tanúsít (pl. a versenyüzem működését vagy rendjét megzavarja, ellehetetleníti, a 

fogadásszervezés, a fogadások tisztasága ellen vét, tiltott szerencsejátékot folytat stb.), 

2. hajtóhoz, illetve a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan magatartást tanúsít, 

3. a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti, 

4. egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetést követően is megsérti a M.Ü.Sz.-t, vagy az 

Általános Határozatokat, 

5. ha akár a Versenyszervezővel, akár a V.I.-vel, akár az LFB-vel szemben peres eljárást 

kezdeményez, annak jogerős befejezéséig. 

 

253. § 

 

Hivatásos hajtó az a hajtó, aki a LFB-től engedélyt kapott és 50 versenyt nyert. 

 

254. § 

 

Segédhajtó az a hajtó, aki a LFB-től engedélyt kapott, de még nem nyert 50 versenyt. 

 

255. § 

 

A segédhajtó csak azokban a versenyekben hajthat, amelyekre az Általános Határozatok, illetőleg a 

versenyfeltételek szerint minősítése van. 

 

256. § 

 

Segéd- és hivatásos hajtó csak az idomártól, illetve a futtatótól, vagy annak meghatalmazottjától, 

fogadhat el utasítást, felvilágosítást azonban csak az idomárnak adhat. 

 

257. § 

 

Külföldi versenyüzemben szakmai képzés alatt álló magyar állampolgárságú, magyar hajtói 

engedéllyel rendelkező segédhajtó a szakmai képzésének ideje alatt a magyar versenyüzemben 

dolgozó segédhajtókkal azonos elbírálás alá esik. 

 

258. § 

 

Külföldi hajtónak versenyben hajtóengedmény nem jár. 

 

259. § 

 

Abban az esetben, ha a hajtó külföldön már rendelkezik hajtói engedéllyel, a hajtói engedélykérelem 

benyújtásakor köteles bemutatni az érvényes engedélyét és az engedélyt kiadó szervezet igazolását 

arról, hogy a hajtó nem áll büntetés és eltiltás alatt. 

Külföldi állampolgárnak az írásban benyújtott kérelme, és hajtói engedélye, tartózkodási engedélye 

bemutatása után - figyelembe véve a hatályos munkaügyi rendelkezéseket – a Versenyszervező 1 

hónapi időtartamra “esetenkénti hajtási engedélyt” adhat. 

Külföldi állampolgárságú hajtó, illetve tartósan külföldön élő magyar állampolgár, Magyarországon 

versenyben csak akkor hajthat, ha egy külföldi országban érvényes hajtói engedéllyel rendelkezik és 

azt a Versenyszervezőnek bemutatta. A külföldi hajtói engedély Magyarországon 30 napig érvényes. 
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260. § 

 

Külföldön érvényes hajtói engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár hajtói engedély iránti 

kérelmét az LFB a belföldi hajtókra vonatkozó előírások figyelembevételével dönt. 

 

261. § 

 

Hajtó versenyekre fogadást nem köthet, és nem köttethet. 

 

262. § 

 

A hajtó versenyben, illetve ügető lovaglásban csak az előírásnak megfelelő (versenydressz, fehér 

hajtónadrág és szabványosított, a fület szabadon hagyó bukósisak, nemzetközi szabványnak megfelelő 

gerincvédő, fehér sál, vagy garbó, kesztyű, hajtócipő, vagy csizma, hajtószemüveg) és kifogástalan 

tisztaságú öltözékben hajthat, illetve lovagolhat. 
 

AMATŐRHAJTÓ 

 

263. § 

 

Amatőrhajtó az a személy, aki a LFB-tól versenyekben való hajtásra engedélyt kapott, aki magára 

kötelező érvényűnek elismeri a M.Ü.Sz. előírásainak a betartását, de nem minősül hivatásos vagy 

idomárhajtónak. 

Amatőrhajtói engedélyt az kaphat, aki: 

1. nem rendelkezett és nem rendelkezik idomári, vagy hivatásos hajtói engedéllyel, 

2. a 18. életévét betöltötte, de még nem töltötte be a 65. életévét (első kérelem esetén), 50 év fölött 

egyéni elbírálással és kiterjesztett sportorvosi vizsgálattal, 

3. legalább egy éven át megszakítás nélkül ügető-versenyistállóban rendszeresen hajtott, 

4. a hajtói engedélykérelemhez előírt iratokat benyújtotta, 

5. az LFB által létrehozott bizottság előtt eredményes elméleti és gyakorlati vizsgát tett, 

 

Az amatőrhajtói engedély a következő évi magyar ügető versenyszezon kezdetéig érvényes. A 

következő évre szóló amatőrhajtói engedélyt hirdetményben közzétett időpontig írásban kell kérni az 

LFB-től. 

Amatőrhajtói engedély csak egyénileg kérhető. 

 

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

1. a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló iratot, 

2. balesetbiztosítást, 

3. a Versenyszervező által megállapított, az Általános Határozatokban évente közzétett mértékű 

térítés befizetéséről szóló igazolást, 

4. a Versenyszervező írásbeli ajánlását, 

5. az amatőrhajtók szervezetének írásbeli javaslata, 

6. 30 napnál nem régebbi sportorvosi igazolás, 

7. visszamenőleg 5 évre büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány. 

 

264. § 

 

A Versenyszervező az LFB által kiadott amatőrhajtói engedélyt az Ü.V.N.-ban közzéteszi. Az 

amatőrhajtói engedély közzétételével egy időben az amatőrhajtó írásban nyilatkozik, hogy a M.Ü.Sz. 

és az Általános Határozatok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartja. 

 

265. § 

 

Az LFB az amatőrhajtói engedély kiadását indokolt esetben megtagadhatja, vagy a már kiadott 

engedélyt visszavonhatja. 
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266. § 

 

Az LFB az amatőrhajtói engedély kiadását - indokolt esetben - megtagadhatja és a már kiadott 

engedélyt bármikor visszavonhatja, illetve felfüggesztheti. 

  Az amatőrhajtói engedély kiadásának megtagadására, illetve az amatőrhajtói engedély 

visszavonására, illetve felfüggesztésére különösen, de nem kizárólagosan akkor kerülhet sor, ha az 

amatőrhajtó: 

1. a Versenyszervező, a Versenyrendező vagy a Fogadásszervező jogos érdekét sértő magatartást 

tanúsít (pl. a versenyüzem működését vagy rendjét megzavarja, ellehetetleníti, a fogadásszervezés, 

a fogadások tisztasága ellen vét, tiltott szerencsejátékot folytat stb.), 

2. amatőrhajtóhoz, illetve a lóversenyzés hagyományaihoz méltatlan magatartást tanúsít, 

3. a lóversenyzés jó hírét veszélyezteti, 

4. egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetést követően is megsérti a M.Ü.Sz.-t, vagy az Általános 

Határozatokat, 

5. ha akár a Versenyszervezővel, akár a V.I.-vel, akár az LFB-vel szemben peres eljárást 

kezdeményez, annak jogerős befejezéséig. 
 

267. § 

 

Az amatőrhajtó az Általános Határozatokban és a versenyfeltételekben meghatározott versenyekben 

és meghatározott feltételek szerint hajthat. 

 

268. § 

 

Amatőrhajtó sem tréningben, sem versenyben való hajtásért pénzbeli, vagy más ellenszolgáltatásban 

nem részesülhet. 

 

269. § 

 

Abban az esetben, ha az amatőrhajtó hivatásos hajtókkal egy versenyben hajt, a neve mellé a 

megkülönböztető „am.” rövidítést kell a versenyprogramba írni. 

 

270. § 

 

Amatőrhajtó, akit a V.I., vagy az erre jogosult versenyközegek megbírságoltak, mindaddig, amíg a 

rá kirótt bírságot ki nem egyenlítette, versenyben nem hajthat. 

 

271. § 

 

Mindazok a rendelkezések, amelyek a hajtókra kötelezőek, az amatőrhajtókra is, amennyiben az 

Általános Határozatok vagy a versenyfeltételek másként nem rendelkeznek. 

Amatőrhajtó csak az idomártól fogadhat el utasítást és felvilágosítást nem adhat. 

 
 

MEGHÍVOTT HAJTÓ 

 

272. § 

 

Meghívott hajtó az a személy, aki a Versenyszervező javaslatára a LFB-tól meghívott hajtók részére 

kiírt versenyben hajtási engedélyt kapott. Az engedély csak egy versenynapra, vagy meetingre 

érvényes. 

A meghívott hajtónak az LFB által létrehozott bizottság előtt eredményes vizsgát kell tennie szakmai 

alkalmasságáról. 

 

273. § 

 

Mindazok a rendelkezések, amelyek a hajtókra és az amatőrhajtókra kötelezőek a meghívott hajtókra 

is, amennyiben az Általános Határozatok vagy versenyfeltételek másként nem rendelkeznek. 
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ISTÁLLÓALKALMAZOTT 

 

274. § 

 

Istállóalkalmazott az, aki működési engedéllyel rendelkező idomár istállójában munkaviszonyban, 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban dolgozik és szerepel az idomár által kötelezően 

vezetett nyilvántartásban. 

 

275. § 

 

Istállóalkalmazottnak minősül a hivatásos hajtó (amennyiben nem önálló vállalkozó), a segédhajtó 

és a lovász. 

 

276. § 

 

Az istállóalkalmazottak mindenkor kötelesek az Általános Határozatokban közzétett házirend 

betartására. 

 

277. § 

 

Az istállóalkalmazottak a versenyek időtartama alatt kötelesek a V.I. rendelkezésére állni. 

 

278. § 

 

Istállóalkalmazott csak az idomártól (munkaadójától) fogadhat el utasítást és csak neki adhat 

felvilágosítást. Az istállóalkalmazottakra szigorúan kötelező az istállótitok betartása, azaz a bennfentes 

információ nyújtásának tilalma. 
 

ISTÁLLÓNÉV 

 

279. § 

 

A futtató csak akkor futtathat, ha az istállónév használatát a Versenyszervező engedélyezte s azt az 

Ü.V.N.-ban közzétette. 

Azt, hogy az istállónév mögött ki áll, a Versenyszervezőnél be kell jelenteni. 

Az istállónév törlését vagy megváltoztatását a Versenyszervezőtől a futtató bármikor írásban 

kérheti. 

Az istállónév bejegyzését, törlését, vagy módosítását a Versenyszervező térítés ellenében végzi, 

melynek mértéke évente az Általános Határozatokban jelenik meg. 

 

280. § 

 

Már engedélyezett istállónevet, vagy valamely más futtató valódi nevét, továbbá olyan nevet, ami a 

jó ízlést sérti, mint istállónevet engedélyezni nem lehet. 

 

281. § 

 

A “ménes” kifejezés csak annak a helynek a nevéhez kapcsolva használható, ahol a futtató, vagy a 

tenyésztő ténylegesen legalább öt ügető kancából az ivadékoknak versenyben való kipróbálása 

céljából tenyészt. 
 

VERSENYSZÍNEK 

 

282. § 

 

Minden hajtási engedéllyel rendelkező hajtó köteles versenyszínt bejegyeztetni és a versenyben 

ebben hajtani. A versenyszínt a bejelentett dressz (hosszú vagy rövid ujjú) színösszeállítása jelenti. 
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283. § 

 

A versenyszínt a Versenytitkár útján írásban kell kérni a Versenyszervezőtől, mely változtatásig 

érvényes. 

284. § 

 

A versenyszínt a Versenyszervező engedélyezi és azt az Ü.V.N.-ban hozza nyilvánosságra. A 

Versenytitkár összetéveszthető versenyszínek bejegyzését nem javasolja. Tilos a versenyszínen olyan 

ábrák alkalmazása, melyek félreérthetőek, vagy a jó ízlést sértik. 

 

285 § 

 

A versenyszín megváltoztatását alapos indokkal alátámasztva a Versenyszervezőtől kell kérelmezni, 

mely a változtatást megtagadhatja. Reklámfeliratok elhelyezése vagy eltávolítása a versenyszín 

megváltoztatásának számít. Ez vonatkozik a fehér hajtónadrágra is. 

 

286. § 

 

A versenyszín visszavonását az Ü.V.N.-ban nyilvánosságra kell hozni. 

A versenyszín bejegyzéséért, illetve annak megváltoztatásáért, ami mindig magasabb összeg, mint a 

bejegyzés összege az Általános Határozatokban évente meghatározott mértékű térítést kell fizetni a 

Versenyszervezőnek. 

 

287. § 

 

Ha egy hajtó a versenyben nem a bejelentett versenyszínben kíván hajtani, a hamis szín használatát 

alapos indokkal, térítés ellenében a V.I.-től kell kérnie, legkésőbb az első futam kezdete előtt egy 

órával. 

 
 

SZEMÉLYEK KITILTÁSA 

 

288. § 

 

A kitiltás szabályait a Kincsem Nemzeti Kft. által kiadott Házirend tartalmazza. 

 
 

LOVAK ELTILTÁSA 

 

289. § 

 

A ló eltiltása azt jelenti, hogy a V.I. saját, vagy külföldi versenyzési hatóság döntése alapján a 

nevezett ló versenyeztetését nem engedélyezi. A Versenyszervező az eltiltást a versenyeredményben 

és az. Ü.V.N.-ban közzéteszi. 

 

290. § 

 

A fékezhetetlen, balesetveszélyes lovat a versenyzéstől el kell tiltani. Az eltiltás lehet ideiglenes 

vagy végleges. 

291. § 

 

A versenyzéstől ideiglenesen eltiltott ló versenyre mindaddig nem nevezhető, amíg arra a V.I. 

engedélyt nem ad. 
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VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

292. § 

 

Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépést követően folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni 

kell. 

 

293. § 

 

A versenyzéshez kapcsolódó állategészségügyi rendelkezéseket külön Doppingszabályzat 

tartalmazza. 


