
DSZ. 2022/06.16/1. a Díjugrató Szakbizottság elfogadja ifj. Kövy András utánpótlás szövetségi 
kapitány válogatott keretre tett javaslatát, a 2022. évi Utánpótlás Európa-bajnokságra – Oliva, 
Spanyolország (2022. július 11-17): 

Gyermek: 

•         Bodnár Annabell -It’s a Gamble 
•         Fábián Johanna – Chabal TH 
•         Kelemen Blanka - Jerry 
•         Kiss Maja – Quipara Z 
•         Szuhai Rodrigo – Shiarado/JayJay 

•         tartalék: Hermann Zsófia – Nobel van het Greevenhof Z 

  

Ifjúsági: 

•         Csetényi Lea - Hámor 

•         Ferencz Dalma - Corrada 

•         Kiss Lizanna  - Agropoint Cojano 

•         Osztovits Péter – Laguilot Z 

•         ifj. Szuhai Gyula – Perthy Jackson 

•         tartalék: Tóth Balázs – Rolfs Royce/Ibram vh Overlede Goed 

  

Fiatal lovas: 

•         Alasztics Aliz - Chablis 

•         Bognár Dóra – Calli Top 

•         Dömse Tamás  - Conquistador 

•         Janik Anna - Castero 

•         Szuhai Péter – Casino Royal Z 

•         tartalék: Takács Petra – Conor Pass 
 

DSZ. 2022.06.10./1. a Díjugrató Szakbizottság a Hungarian Future Stars utánpótlás lovasok 
versenyének díjazására 2 millió forintot juttat a rendezőnek. 

DSZ. 2022.06.10../2. a Díjugrató Szakbizottság a 2022. évi Mén és Kanca verseny döntőjének 
díjazását 500- 500 ezer forinttal támogatja. 

DSZ. 2022.05.31. A Díjugrató Szakág 2022.május 31-i elnökségi ülésén egybehangzó döntéssel azt a 
határozatot hozta, hogy a magyar lovasok és lovak felkészülését a nemzetközi szintre jobban 
szolgálja, ha visszatérünk a 2021. december 31-ig alkalmazott elbírálásra. Ez alapján a nemzeti 
versenyeken „A” szabály szerint minden első és második fordulóban, valamint nem időre történő 
összevetésben az alapidő túllépéséért minden megkezdett négy másodpercért egy hibapont jár. A 
szabály változás 2022. június 1-től lép hatályba.  

DSZ. 2022.04.05. A Díjugrató Szakbizottság döntése alapján az alábbi 2022-es hazai rendezésű 

nemzetközi versenyeket csillagonként 500 ezer Forinttal támogatja: 

• Kiskunhalas CSI2* 1.000.000.-Ft 

• Nemzeti Lovarda, CSI2*, 1.000.000.-Ft 

• Bábolna, CSI2*-W,1.000.000.-Ft 

• Hortobágy CSI1*, 500.000.-Ft 



DSZ. 2022.03.05. Az Indoor Stars kiemelt díjugrató verseny, felnőtt 145 cm-es nagydíját a Díjugrató 

Szakbizottság a szabályzatban leírt pénznyereményen felül 200 e Ft pénzdíjazással támogatja. A 

pályaépítő munkadíját kifizeti és a Horze támogatásának önrészét átvállalja. 

DSZ. 2022.03.03. a Díjugrató Szakbizottság egyhangú döntése alapján a 2021-2022. évi Fedettpályás 

Döntő díjazását, melyet a szakág pénzügyi alapjából fedez, kategóriánként az alábbiakban határozza 

meg: 

5 éves lovak döntő: 400e Ft  

6 éves lovak döntő: 500e Ft  

Utánpótlás lovak döntő: 600e Ft  

Gyermek lovasok döntő: 250e Ft értékű ajándékutalvány a HORZE-tól.  

Ifjúsági lovasok döntő: 400e Ft  

Fiatal lovasok döntő: 500e Ft  

Amatőr lovasok döntő: 400e Ft  

Felnőtt lovasok döntő: 1 200e Ft  

DSZ. 2022.03.02. a Díjugrató Szakbizottság egyhangú döntése alapján a 2021. évi versenybejelentési 

díjakat, a megyéket képviselő különleges jogállású egyesületeknek, versenyrendezési 

hozzájárulásként a 2022. évben kifizeti.  

Békés megye bruttó 135 000.-Ft  

Csongrád-Csanád megye bruttó 280 000.-Ft  

Fejér megye bruttó 20 000 Ft  

Győr-Moson-Sopron megye bruttó 60 000.-Ft  

Hajdú-Bihar megye bruttó 345 000.-Ft  

Heves megye bruttó 250 000.-Ft  

Komárom-Esztergom megye bruttó 350 000.-Ft  

Nógrád megye bruttó 80 000 Ft  

Somogy megye bruttó 370 000.-Ft  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bruttó 60 000.-Ft  

Vas megye bruttó 40 000 Ft  

Veszprém megye bruttó 1 020 000.-Ft  

DSZ. 2022.02.24/1. A Díjugrató szakbizottság az alábbi juttatást állapította meg a szakági elnök 

részére 2022.március 1-től: havi 200ezer Ft + Áfa  

DSZ. 2022.02.24/2. A Díjugrató szakbizottság az alábbi juttatást állapította meg az elnökségi tagok 

részére 2022.március 1-től: havi bruttó 80ezer Ft  



DSZ. 2022.02.24/3. A Díjugrató szakbizottság az alábbi juttatást állapította meg a szakági titkárok 

részére 2022.március 1-től: havi bruttó 250ezer Ft  

DSZ. 2022.02.24/4. A Díjugrató szakbizottság az alábbi juttatást állapította meg az utánpótlás 

szövetségi kapitány részére 2022.március 1-től: havi bruttó 150ezer Ft  

DSZ. 2022.02.24/5. A Díjugrató szakbizottság az alábbi juttatást állapította meg a felnőtt szövetségi 

kapitány részére 2022.március 1-től: havi bruttó 230ezer Ft  

DSZ. 2022.02.24/6. Gyakorló ló -és lovas stílusbíró: 2022. április 1-től az újonnan belépő stílusbírónak 

hospitálni kell egy már aktívan dolgozó stílusbíró mellett - 1 éven belül 6 db stílus versenyszám. Ha a 

feltétel teljesül, a következő évben tehet stílusbírói vizsgát.  

DSZ. 2022.02.07. a Díjugrató Szakbizottság a stewardok minősülési rendszerét az alábbiakban 

határozta meg: 

 • Steward 2-es szint feltételek, elvárások: Minimum nemzeti bírói hármas szinten áll 

 

A Magyar Lovassport Szövetség Díjugrató Szakága 2022. január 22. napján, 1087. Budapest, Kerepesi 

út 7. helyszínen, a 2022. évi tisztújító közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:  

DSZ. 2021.01.22/1. a Közgyűlés a szavazat számláló bizottságra tett javaslatot, melynek tagjai: 

Bencsik József, Kapoli István, Dénes Judit, nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

egyhangúlag elfogadta.  

DSZ. 2021.01.22/2. a Közgyűlés a jegyzőkönyv vezető személyére tett javaslatot, aki Kempelen Judit 

nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.  

DSZ. 2021.01.22/3. Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot, akik Pataki Gergő 

és Bálint Gábor nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.  

DSZ. 2021.01.22/4. a Közgyűlés az ismertetett napirendet, mely a meghívóban is közzétételre került, 

nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 

DSZ. 2021.01.22/5.a Közgyűlés az előterjesztett 2021. évi szakmai beszámolót nyílt szavazással, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 

DSZ. 2021.01.22/6. a Közgyűlés az előterjesztett 2022. évi Díjugrató Szabályzatot nyílt szavazással, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

DSZ. 2021.01.22/7. a Közgyűlés az előterjesztett 2022. évi hazai díjugrató versenynaptárt nyílt 

szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

DSZ. 2021.01.22/8. a Közgyűlés az előterjesztett 2021. évi pénzügyi beszámolót nyílt szavazással, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

DSZ. 2021.01.22/9. a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta, hogy a Díjugrató szakág 

elnöke nyílt szavazással kerüljön megválasztásra, tekintettel arra, hogy egyetlen elnökjelöltre 

érkezett javaslat. 

DSZ. 2021.01.22/10.a Közgyűlés a Díjugrató szakág elnökének nyílt szavazással, 175 igen szavazattal, 

0 tartózkodással, 0 nem szavazattal Szotyori Nagy Kristófot választotta meg.  



DSZ. 2021.01.22/11. a Közgyűlés a Díjugrató szakág elnökségének 6 tagját titkos szavazással, 173 

leadott, ebből, 172 érvényes és 1 érvénytelen szavazattal, az első fordulóban szükséges 50% +1 

szavazati aránnyal az alábbiak szerint teljes létszámban megválasztotta.  

Bazsó Gergely 134 szavazattal  

Juhász Tibor 144 szavazattal  

Karádi László 144 szavazattal  

Schlezák Melinda 134 szavazattal 

Szebényi Dániel 160 szavazattal  

Zajzon András 148 szavazattal 

DSZ. 2021.01.22/12. a Közgyűlés az előterjesztett 2022. évi szakmai és pénzügyi tervet nyílt 

szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 


