
Vidékfejlesztési Minisztérium – Sporteredmény támogatás 2022. 
 

1. A támogatás célja: 
 

Hazai tenyésztésű, a lovassport elvárásainak megfelelően szelektált lovak költségviselőinek 
támogatása. A költségekhez való hozzájárulás elősegíti az olimpiai szakágak fejlesztését, a nem olimpiai 
szakágak kiemelkedő nemzetközi eredményeihez való hozzájárulást és a rendezvények színvonalának 

emelését. 
 

2. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető: 
 

- Lovassport versenyeken való részvétel költségeihez való hozzájárulás 
 

3. A támogatottak köre: 
 

Magyar illetékességű lótulajdonosok, bérlők, vagy a lóval kapcsolatos költségviselők (továbbiakban: 

költségviselők) támogatása az elért versenyeredmények alapján, akik magyar lófajta törzskönyvében 

regisztrált, magyar lóútlevéllel rendelkező lovat tartanak. 
 

4. Az elnyerhető támogatás összege: 
 

A felhasználható támogatás összege 16 000 000 forint. 
 

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke: 
 

Nincs korlátozva. 
 

6. A támogatási időszak: 
 

2022. február 1 – 2022. december 10. 
 

7. A támogatás feltételrendszere: 
 

Kizárólag a TopSoft rendszerben rögzített eredmények alapján: 
 

Díjlovaglás szakágban 

o CDN „S” szintű 65%-ot meghaladó eredményt ért el (33.000 Ft) 

o CDN fiatal ló 4-6 éves kategóriában 70%-ot meghaladó eredményt ért el (33.000 Ft) 

o Magyar bajnokság 1-3. helyezett (55.000 Ft) 
o CDI “M” szint valamint CDIYH 5-6 éves 70% felett , CDIJ 65% felett (55.000 Ft) 
o CDI “S1” 65 % felett,  “S2” 63 % felett (77.000 Ft) 
o CDI “S1” 70% felett, “S2” 68 % felett (110.000 Ft) 

o Európa-, illetve világbajnokságra amennyiben a minősülési százalékot legalább 1x 

teljesíti (165.000 Ft) 

Lovastusa szakágban 

o magyar bajnokságon 1-3 helyezett – mezőny első 50%-a - (77.000 Ft). 

o nemzetközi csillagos versenyek 1-6. helyezettje – mezőny első 50%-a - (110.000 Ft). 

o Európa-, vagy világbajnokságon sikeres – kizárás nélkül - teljesítése (165.000 Ft). 



 

Díjugrató szakágban: 
 

o Tenyészversenyen vagy a lovak korosztályos fedeles bajnokságán bejutott a döntőbe és az 
alappályán 8-nál több hibapontot ott nem szerzett (110.000 Ft). 

o Magyar bajnokságon, fedeles bajnokságon bejutott a döntőbe és az alappályán 8-nál több 
hibapontot ott nem szerzett (110.000 Ft)  

(A bajnokságokon való díjazás az ifjúsági kategória és idősebb korosztályra vonatkozik.) 

o GP verseny 135 cm vagy magasabb versenyszám alappálya kevesebb, mint 4 hp 

(33.000 Ft/pálya) 

o Országos Fiatal Ló Versenyszámban  4 hibapontnál jobb eredmény  (4 évesek - 10.000 Ft/pálya, 
5 évesek - 15.000 Ft/pálya, ) 

o CSIYH (Nemzetközi Fiatal Ló Versenyszám)vagy lovak korosztályos nemzeti  GP versenyszámban  
4 hibapontnál jobb eredmény  (25.000 Ft/pálya) 

o az alábbi nemzetközi eredményeket érte el: 
 

SZINTEK VERSENY TÍPUSA EREDMÉNY TÁMOGATÁS 
ÖSSZEGE 

I. SZINT CSI* 135 cm vagy magasabbra 
kiírt versenyszámok 

0 HP 33.000 Ft 

I. SZINT CSI* NAGYDÍJ 0 HP 55.000 Ft 

II. SZINT CSI** 140 cm vagy magasabbra 
kiírt versenyszámok 

0 HP 44.000 Ft 

II. SZINT CSI** NAGYDÍJ 0 HP 66.000 Ft 

 
III. SZINT CSI, CSIO***, CSI, CSIO**** 

140 cm vagy magasabbra kiírt 
versenyszámok (kivéve Nagydíj és 
Nemzetek Díja) 

0 HP 77.000 Ft 

 
IV. SZINT CSI*** NAGYDÍJ 4 HP (MAX.) 110.000 Ft 

 CSI**** NAGYDÍJ 8 HP (MAX.) 110.000 Ft 

 CSIO***/**** NAGYDÍJ 4 HP (MAX.) 110.000 Ft 

 CSIO***/**** NEMZETEK DÍJA 8 HP (MAX.) a két 
forduló apaján 
Dupla hibátlan *2 

110.000 Ft 
(fordulónként) 



Távlovas szakág: 

 
SZINT VERSENY TÍPUSA EREDMÉNY TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

I. SZINT CEI* első 10% 77.000 Ft 

II. SZINT CEI** első 20% 110.000 Ft 

III. SZINT CEI*** első 30% 132.000 Ft 

IV. SZINT CEI**** első 40% 165.000 Ft 

 

 
Fogathajtás, lovastorna, reining és para-díjlovaglás: 

o 3*-4* versenyen 1-3 helyezett (legalább 10 induló) (77.000 Ft). 

o Világkupán elért 1-3 helyezés (121.000 Ft). 

o EURÓPA-, ILLETVE VILÁGBAJNOKSÁGON ELÉRT 1-6. HELYEZÉS (133.000 Ft) 

Fogathajtásban minimum 50% a magyar lovak aránya. 
 
 

8. A támogatás felhasználására való jelentkezés módja 
 

A támogatást, a Magyar Lovassport Szövetség honlapján található online felületén 
http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/ P á l y á z a t  m e n ü  p o n t j á n  keresztül lehet igényelni. 
A rendelkezésre álló keret kimerülése esetén a pályázati leadást felfüggesztjük.  
A beérkezett pályázatokat az Magyar Sportlótenyésztők Országos Egyesülete 
bírálja el. 

 

9. Az elnyert támogatás felhasználásának és kifizetésének rendje: 
 

A támogatott eseményt követően az alábbi dokumentumokat kell a Magyar Lovassport Szövetség 
címére kovacs.dora@lovasszovetseg.hu elküldeni. 

 

- szerződés 2 példányban kitöltve, aláírva és lebélyegezve (a szerződés, az ügyfélkapuból vagy a 
honlap „Sporteredménytámogatás 2022” menüpont alatt letölthető) 

- a Magyar Lovassport Szövetség számára szabályosan kiállított           
számla a 2. pontban meghatározottak szerint: 
Magyar Lovassport Szövetség 1087 Budapest, Kerepesi út 7. adószáma: 18158074-1-42 
szolgáltatás megnevezése: Lovassport versenyeken való részvétel költségeihez való 
hozzájárulás (TEÁOR 931 – Sporttevékenység) 

http://ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/
https://www.mslt.hu/
https://www.mslt.hu/
mailto:kovacs.dora@lovasszovetseg.hu

