
A lovasvizsgák szintjei 2022-es változások 
(frissítve 2022.09.01) 

 
 

RA 5 = „E” osztályos díjlovagló feladat és minimum 7 ugrásból 
(magasság: 0,85 méter) álló díjugrató pálya teljesítése.  

 
RA 4 = „A” osztályos díjlovagló feladat és A* kategóriás minimum 7 

ugrásból (magasság: 0,95 méter) álló díjugrató pálya teljesítése egy 
kombinációval és egy általános feladattal (például: nagykör, kiskör, 

átmenet, vágtaugrások száma két akadály között).   

 
RA 3 = „L” osztályos díjlovagló feladat és A** kategóriás minimum 7 

ugrásból (magasság: 1,05 méter) álló díjugrató pálya teljesítése egy 
kombinációval és egy általános feladattal (például: nagykör, kiskör, 

átmenet, vágtaugrások száma két akadály között). 
 

Új szabályok a lovasvizsgával kapcsolatban:  
 

Nagyon fontos változás, hogy az elméleti és a földi munka vizsgarészek 
nem lesznek külön pontozva, hanem megfelelt vagy nem megfelelt 

értékelést kap a vizsgázó. Ezáltal lovaglásra kapott pontok 
felértékelődnek. 

  
RA5, RA4 és RA3 szinten a díjlovaglás és a díjugratás részfeladatban is el 

kell érni a minimum 5.0 pontot.  

A sikeres teljesítéshez azonban a díjlovaglás és a díjugratás részfeladatában 
kapott pontszámok átlagának el kell érnie a 5.5 pontot. (Figyelem az 

elméletre nem kap pontot a vizsgázó!) 
AZ RA5 vizsgához egy új szóbeli témakör kapcsolódik. „Lovaglás 

lovardán kívül, – jogszabályok és biztonsági szabályok tereplovaglás során. 
 

- mire kell ügyelni csoportos lovaglás/ tereplovaglás 
megszervezésénél, illetve a lovaglás során? 

- mire kell ügyelni más lovasokkal, emberekkel közlekedési 
eszközökkel (autókkal, traktorokkal) való találkozás során? 

 
 

Amennyiben valaki szakágspecifikus lovasvizsgát tesz, akkor az első 
szakágból minimum 6.0 pontot, míg a második szakágból minimum 

5,0 pontot kell elérnie. Itt is az érvényes az, hogy az elméleti vizsgára 

megfelelt/ nem felet meg minősítést kap. 
Szakág specifikus vizsgánál is be kell mutatni a vizsgázónak mindkét 

gyakorlati vizsgarészt. Az első általa választott szakágban egy szinttel 
nehezebb programot kell lovagolnia, de a másik szakágból is vizsgáznia kell. 

Az RA5, vagy RA4 díjlovaglás specifikus vizsgát választóknak az ugrópálya  
helyett be kell tudni mutatni, hogy képesek egyensúlyban ugróülésben 

lovagolni cavalettik felett.  



Akik RA5,vagy RA4 díjugró specifikus vizsgát tesznek, azoknak pedig a 
második vizsgarészben be kell mutatni az ugró lóval végzett idomító 

munkát.  

Az elméleti részben a vizsgázó lovasoknak reflektálni kell a saját 
díjlovas/ugró produkciójukra, vagyis érteniük, értelmezniük kell, hogyan 

teljesítettek. 
 

RA3-as szinten a szakágspecifikus vizsgák esetén a lovasoknak, csak az 
általuk választott vizsgarészből kell lovagolni: 

RA3 díjlovas specifikus vizsga esetén L** díjlovagló programot 
RA3 díjugró specifikus vizsga esetén L szintű ugrópályát (1.15m –ig) 

Ebben az esetben viszont a lovaglásra kapott pontszámnak el kell érnie a 
6.0 pontot. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


