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IRÁNYMUTATÁS
KÉPFELVÉTELES SZINTFELMÉRŐHÖZ
– az OPSZ Lovas Tagozat elnökségének 3/2017.(I.20.) számú határozatával elfogadva –
A képfelvételes vizsga azért került bevezetésre, hogy azok is bekapcsolódhassanak a
vizsgarendszerbe, és járőrvezető I. kategóriát szerezhessenek, akiknek élethelyzetüknél fogva
nincs lehetőségük arra, hogy lovukat szállítva egy-egy rendezvényen vagy gyakorlati oktatáson
megjelenjek, ugyanakkor magabiztosan lovagolnak, önképzésükkel megfelelő lovas szakmai
szintre érkeztek ahhoz, hogy lovukkal felelősségteljesen járőrvezetői feladatokat lássanak el. A
rendszer tehát technika kihasználásával könnyebbséget kíván teremteni a lovasoknak.
1. VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS:
OPSZ Szolgálati Szabályzat
29.

A lovas szolgálatot teljesítő polgárőr járőr a szolgálati ideje alatt fordítson figyelmet a
települések és azok külterületének rendjére, a gyalogos polgárőr járőrre vonatkozó
szabályok értelemszerű alkalmazásával.
A polgárőrség kötelékében lóval megerősített szolgálatot az a polgárőr adhat, aki:






önként vállalja, hogy a szolgálatát – az OPSZ Szolgálati Szabályzatának 1. függelékében
foglalt speciális szabályokat is betartva – lóháton vagy lovas fogattal látja el,
gondoskodik a ló tartásáról, takarmányozásáról és egészségügyi ellátásáról, a lovas
szolgálati dokumentációkat szabályszerűen vezeti,
megfelelő szakmai elhivatottsággal, elméleti illetve gyakorlati jártassággal rendelkezik a
lótartás, lovaglás vagy hajtás terén, és egyszersmind fizikailag is alkalmas a lóval való
feladatellátásra a felkészültségének megfelelő szinten, továbbá
lovas szakmai felkészültségéről az Országos Polgárőr Szövetség szervezésében
lefolytatott oktatási rendszerben eredményesen számot ad, avagy az alól lóval kapcsolatos
iskolai végzettsége folytán – az OPSZ Lovas Tagozata által igazoltan – mentesül.
Polgárőr lovas portyaszolgálat – a ló belterületi istállózása esetén a lakott területről
történő kihaladás és az oda történő visszatérés útvonalától eltekintve – kizárólag
külterületre tervezhető, – 2017. január hó 01. napjától – az Országos Polgárőr Szövetség
szervezésében lefolytatott oktatási rendszerben lovas járőrvezető minősítést szerzett
polgárőr lovas vezetésével.
Külterületen járőrvezetőként, illetve belterületen és rendezvényeken polgárőr
szolgálatot lóval csak az Országos Polgárőr Szövetség szervezésében lefolytatott oktatási
rendszerben lovas járőrvezető minősítést szerzett polgárőr lovas láthat el.

29/A. A lovas fogattal ellátott szolgálatot az a polgárőr adhat, aki a közúton kötelező hajtási
engedéllyel vagy vezetői engedéllyel rendelkezik és a lovas fogatával közlekedése során a
személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. (Megjegyzés: portyaszolgálati elméleti
szintfelmérő, avagy lovas szakképesítés, amit elismer az OPSZ Lovas Tagozat szükséges a
lovas fogattal szolgálatot ellátók részére is! Lovas fogattal szolgálatot ellátó is lehet
járőrvezető I. amennyiben a megfelelő elméleti képesítéssel rendelkezik.)
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OPSZ Szolgálati Szabályzat 1. Függelék – a lovas polgárőr szolgálat szabályai
- Járőrvezető I. kategóriára vonatkozó részlet A lovas polgárőr az a személy, aki a polgárőrökre vonatkozó követelményeknek eleget tesz és a
szolgálatot lóháton vagy lovas fogattal látja el. A lovas polgárőrökre a polgárőrök számára
általánosan előírt szabályokon túlmenően, az alábbi speciális szabályok is vonatkoznak.
1. A lovas polgárőrök és lovak képzése:
A polgárőr lovasok és lovak képzését az Országos Polgárőr Szövetség Lovas Tagozata tervezi,
szervezi és igazolja a lovas polgárőrök és lovaik képzettségét.
A képzési kötelezettség alól mentességet élvez az a polgárőr, aki az OPSZ Lovas Tagozata által az
adott fokozatnak elfogadott lovas (szak)képzettséggel rendelkezik, és erről az OPSZ Lovas
Tagozata igazolást állít ki részére.
Az OPSZ Lovas Tagozata a polgárőr lovasok és lovak képzését az általa felkért, elismert
sporteredménnyel vagy ló-kiképzési múlttal rendelkező lovas szakemberek (polgárőr lovas
szakmai csoport) bevonásával, a mindenkori lovas rendőr szolgálat iránymutatásait szem előtt
tartva hajtja végre.
1.2. Lovas járőrvezető szolgálat I.: amely feljogosítja a lovas polgárőrt belterületi és városi
forgalomban történő lovas járőrszolgálatra, rendezvénybiztosításokon való lovas szolgálatra
és arra, hogy szervezze és felügyelje a portyaszolgálati járőrtevékenységet.
Ennek megfelelően az adott tagszervezeti polgárőr egyesület járőrvezető polgárőr lovasai
jogosultak az újonnan belépő lovasnak és lovának a portyaszolgálatra alkalmassá tevő
gyakorlati tudásszintjét ellenőrzi és véleményezni, így állást foglalni abban, hogy a belépni
kívánó személy megfelelő elméleti illetve gyakorlati jártassággal rendelkezik-e a lóval való
feladatellátásra.
A lovas járőrvezető szolgálat I. képzési formája és követelménye: külterületen
járőrvezetőként, illetve belterületen és rendezvényeken polgárőr szolgálatot lóval az OPSZ
Lovas Tagozata által szervezett elméleti oktatáson személyesen részt vett és ott
eredményes tesztlapot írt polgárőr adhat, aki egyúttal
a.) - az OPSZ Lovas Tagozata által elfogadott szintfelmérő versenyeken az alapfokú
feladatgyűjteményből összeállított pályát 50% feletti eredménnyel értékelhető szinten
teljesíti, vagy
b.) - otthoni körülmények között – az OPSZ Lovas Tagozata által felkért értékelő
személy jelenlétében vagy azonosítható módon mozgóképfelvételre történt rögzítéssel
igazoltan – 70 %-os eredmény felett teljesíti.
2. A kiképzettségnek megfelelően a szolgálatban részt vevő ló lehet:
…
2.2. Járőrló I.: az a korábbi fél éven belül legalább 50 óra portyaszolgálatot teljesített,
legalább 4. életévét betöltött ló, amely alkalmas alapszintű lovardai feladatok
végrehajtására, városi forgalomban való részvételre, rendezvénybiztosítási feladatok
végrehajtására, és az alapfokú pályát
a.) - az OPSZ által elfogadott szintfelmérő versenyeken alapfokú pályát 50% vagy otthoni
körülmények között 70 %-os eredmény felett teljesíti, vagy
b.) - a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. ÖM rendeletben meghatározott, a
NÉBIH által igazolt alkalmasságot tanúsító hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.
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2. BEMUTATKOZÁS KÉPFELVÉTELES VIZSGÁN
- a lovas bemutatkozása: szóban, egyesületi tagság közlése is. Ifjú polgárőr esetében szülői
hozzájárulás szükséges! (A szülő aláírásával beszkennelve csatolandó a felvétel beküldésekor!)
Az érte felelős (akár megbízott) felnőtt vagy lovas oktató kísérője is mutatkozzon be.
/Megjegyzés: A lovastól elvárt felsőöltözet a polgárőrőr formaruha igazolvánnyal, alulról
kulturált lovas öltözet. Csizma vagy lábszárvédő! Edző és sportcipő a balesetveszély miatt nem
engedélyezett!/
- a ló bemutatása és szemléje: nyereg nélküli állapotban járja körbe közelről, mutassa a kamera a
jegyeit, azonosítója látszódjon, mivel maga az adott ló is vizsgázik. A lovas a ló patáit vegye fel, a
kamera arra közelítsen rá. Ápolatlan körmű vagy küllemű ló ne vizsgázzon! Ha a ló szemmel
láthatóan sérült, pl. vérzik a szája, vagy az oldala ki van kezdve csizma, sarkantyú magasságban,
nem vizsgázhat, illetve a vizsgalovaglás közben is kizárást eredményez!
- A Lóútlevél szemléje: közelítsen rá a kamera a fő adatokra, így kellenek az azonosító számok,
jegyek, születési idő (lónak be kell töltenie a 4. életévét!) és az oltási, labor adatok, mivel ezeknek
rendben kell, lenniük! /Csak portyaszolgálat vezetéséhez: elegendő 3 évesnél nem régebbi
laboreredmény fertőző kevésvérűségre és takonykórra. Lovas rendezvényeken való részvételhez
(szüretik, oktatások, szemlék, versenyek, stb.): szükséges 1 évesnél nem régebbi laboreredmény
fertőző kevésvérűségre és takonykórra, valamint – alapimmunizálást követően (két oltás, a 0. és
21. napon) – fél évesnél nem régebbi lóinfluenza oltás!/
Ha ugyanazzal a lóval, azonos alkalommal többen vizsgáznak a lovat elegendő egyszer bemutatni
természetesen. Másik napon történő lovagláskor meg kell ismételni a ló szemlét, mivel a ló
közben megsérülhet.
3. A KÉPFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA:
A videós: KÖVESSE a FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁT minimum „zoom”-mal, hogy látható
legyen maga az akadály is, és a feladat végrehajtás is, így pl.: rálép-e a rúdra vagy sem, stb…
Ugyanakkor nem célszerű folyamatos mozgásban lennie, mert a felvétel remegése akadályozza a
megfelelő bírálatot.
Bizonyos feladatokat meghatározott szögből kell rögzíteni, pl: a „13. Oldalra léptetés” feladatot a
képfelvételt készítőnek célszerű szemből vagy hátulról rögzítenie.
A pályákat folyamatosan kell teljesíteni, közben a felvétel nem állítható meg! Ha élő víz van,
vagy valós híd, a többi feladatot annak közelében kell megépíteni, nem lehetséges összevágott,
megállított képfelvételekkel váltogatni a helyszíneket.
A vizsgáról készített teljes felvételt fel kell tölteni a youtube – ra, és annak linkjét (titkosítása
esetén annak hozzáférési jelszavával együtt) meg kell küldeni az opsz.lovastagozat@gmail címre,
amelyben jelezni kell a polgárőr egyesület elnökének és lovas csoportvezetőjének nevét és email
címét, valamint a vizsgázó nevét és email címét is, ha az eredményről szóló értesítést közvetlenül
kéri a vizsgázó is.
A levelet és a linket a Tagozat titkára rögzíti a rendszerben, majd 5 munkanapon belül megküldi a
bíráló személynek, aki azt 30 napon belül bírálja el. A bírálat elkészültétől számított 5
munkanapon belül a Tagozat titkára elektronikus levélben (a bírálati lap(ok) megküldésével)
értesíti az eredményről a vizsgázót és az egyesületi elnökét vagy lovas csoport vezetőjét.
Amennyiben az emailben jelzi a vizsgázó, hogy nyilvánosságra hozható a felvétel, akkor a
Tagozat színvonalas vizsga esetén él ezzel a lehetőséggel a közösségi oldalon vagy más fórumon.
Amennyiben a vizsgázó jelzi, hogy nem járul hozzá a képfelvétel közzétételéhez, akkor ezt
természetesen a Tagozat tiszteletben tarja.
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4. ALAP JÁRMÓDOK BEMUTATÁSA
A vizsga önálló feladat végrehajtást igényel, ha másik ló is van a helyszínen, az nem
kísérheti a vizsgázót vizsga közben!
A lovasnak a 3 alap jármódot folyamatos és kidolgozott átmenetekkel szükséges bemutatni. E
feladat sikertelensége esetén a lovasnak automatikusan sikertelennek minősül a vizsgája. (Ilyen
esetben a feladatsor lovaglásába nem kezdhet bele, illetve teljesítés esetén sem kerül az bírálásra!)
Sorrend: „Állj” – lépés – ügetés – vágta – ügetés – lépés – „Állj!”
Maximális távolságok: 10 méter lépés – 40 méter ügetés – 60 méter vágta – 40 méter ügetés – 10
méter lépés. A jármódváltási pontokat meg kell előre jelölni (betűkkel, oszlopokkal, bármivel)
és azt a feladat előtt meg is kell mutatni a kamerának, hogy egyértelmű legyen a felvételből, hogy
a lovas adott pontnál hol kívánja végrehajtja az átmeneteket.
Végrehajtható négyszögben vagy teljes lovardában, de nem pusztán egy nagy körön!
Lépésben és ügetésben a távolságok lehetnek kisebbek is, ha a lovasnak elegendő kisebb szakasz
az átmenetekhez, de a jármódváltásoknak tisztán látszódni kell, nem elfogadott pl.: helyből vagy
lépésből vágta! A vágta hosszának minimum 60 méternek mindig meg kell lennie.
5. FELADATOK LOVAGLÁSA – Iránymutatás a járőrvezető I. gyakorlati feladatsor
végrehajtásához
A lovas járőrfeladatok bármilyen stílusú lovaglásban bemutathatóak, bármilyen típusú nyeregben,
illetve kantározással, kivételt képez a mechanikus hackamor. Természetesen nem használhatóak
segédszárak, vagy bármilyen lekötők. Amennyiben a lovas, feszítő zablával lovagol, akkor
minden gyakorlatot egykezes szárhasználattal kell bemutatni. A feszítő zabla állszíja, nem lehet
másfél cm-nél keskenyebb, vagy hasonló lánc sem, illetve semmi olyan, ami indokolatlanul
fájdalmat okozhat a lónak. Csikózablával, western D zablával történő lovaglás esetén is
használható állszíj, hasonló feltételekkel, mint a feszítő zablánál.
A vizsga önálló feladat végrehajtást igényel, ha másik ló is van a helyszínen, az nem
kísérheti a vizsgázót vizsga közben!
A feladatsor számsorrendje nem kötött, de mindet meg kell kísérelni, ha a ló ellenszegül, a 3.
sikertelen kísérlet után haladjon tovább a lovas.
1. Járóiskola
Klasszikusan elhelyezett rudak, minimum négy darab, ügetés jármódhoz beállítva, nem feltétlenül
kell színes rudaknak lenni, faoszlopok is megfelelnek.
(Megjegyzés: Jó, ha nem rohan a lovas, illetve ülésével segít a lónak megfelelően rálátni a
rudakra, ezzel segítve a ló önálló feladat megoldását. Pozitívum, ha a rudak közepén halad,
miközben előre tekint a továbbhaladás irányába. A földön lévő rudakat felesleges feladat közben
már néznie, csak megzavarja a ló egyensúlyi helyzetét.)
2. Szalagfüggönyön áthaladás
Magasabb kapuszerű vázon fólia csíkok, szalagok belógatva, ezen való áthaladás lépésben.
(Megjegyzés: A lépés jármód azért van itt előírva, hogy a ló ne csak átrohanjon az akadályon,
mielőtt meglátná a függönyt. Pozitívum, ha a ló nyugodtan halad át a függönyön.)
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3. Szlalom
Minimum 4, maximum 6 db bója, vödör vagy könnyű műanyag oszlop, egyenes vonalban
elhelyezve kb. három méterenként, ezek között kígyóvonalban kell haladni csak egy irányban,
lépés vagy ügetés jármódban.
(Megjegyzés: pozitívum, ha szép ívesek a szlalom vonalai. A tanügetés az elvárt. 3 oszlop
megkerülése esetén nincs részpontszám, mert minimum 4 van előírva.)
4. Hátraléptetés
Szabályos hátraléptetés, stílustól függetlenül, de kényszer nélkül átengedően, minimum négy
lépés.
(Megjegyzés: Pozitívum, ha finomak a segítségek, nem emeli fel a ló fejét, nem ejti be a hátát,
illetve egyenes vonalon lép hátra, ütemesen.)
5. Hulladékot jelképező tárgyakon áthaladás
Pet palackokon, illetve a ló számára beleset veszélyt nem jelentő tárgyak között való áthaladás
lépésben.
(Megjegyzés: Kellő számú palackot, szivacsdarabokat, nejlont vagy más veszélytelen tárgyakat
kell elhelyezni, hogy természetellenesnek tűnjön a ló számára. A palackok kupakját le kell venni,
balesetvédelmi okokból.)
6. Tárgyak vitele egy kézben
Egy hordóról felvett tárgy, vödör, zsák, stb. egy kézben történő átvitele egyenes vonalon,
lépésben 20 méterre, egy másik hordóra, letéve. Megközelítése szabadon választható mindkét
oldal.
(Megjegyzés: kiemelten fontos, hogy a tárgy felvétele és letétele közben a ló mennyire marad a
csizmák és szárak között, mennyire engedi magát terelni a művelet érdekében.)
7. Elsősegély nyújtásának bemutatása
Földön hanyatt fekvő segítőn letérdelve mellkas-nyomást imitál min.10 msp-ig a vizsgázó, ez alatt
lovát másik segítő megfoghatja, de a lóra történő visszaszálláskor nem segíthet neki, a lovat már
nem foghatja!
(Megjegyzés: Kellő távolságban kell a lónak várakozni, ahogyan ezt egy valós helyzet esetén is
tennénk. Utána nem kell a lóhoz futni, nem időre megy a feladat. Pozitívum, ha a felszállás közben
nem mozdul el a ló, illetve nyugodtan áll a feladat közben is végig.)
8. Váratlan hanghatások
Sziréna, 2-3 darab lufi kidurrantása vagy bármi szokatlan zajkeltő maximum néhány másodperces
impulzus idejére. Megállás a talajon 2 méterre lehelyezett rudak között, ahonnan a ló nem léphet
ki.
(Megjegyzés: Pozitívum, ha a ló, illetve nyugodtan áll a feladat közben végig.)
9. Vizes akadályon átkelés
Minimum 2 méter hosszú és 1 méter széles vizes árok jelzésértékű vízzel, vagy ehhez hasonló
földre fektetett nedves ponyván, nejlon fólián áthaladás lépésben.
(Megjegyzés: Pozitívum, ha a ló minél folyamatosabban és nyugodtan hajtja végre.)
10. Tárgy húzása
Kitömött terményes vagy nylon zsák kötéllel húzása 8-10 méteren keresztül lépésben.
(Megjegyzés: a kötél minimum másfél lóhosszal legyen hosszabb, mint a ló fara, eltartott kézzel
kell vontatni, veszély esetén azonnal ledobni a földre a kötelet.)
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11. Járőrtárs lovának vezetése nyeregből
A vizsgázó átveszi a társának a lovagló szárait és vezeti a két lovat lépésben kb. 20 méteren
keresztül.
(Megjegyzés: A vizsgázó vezeti a segítő lovát és nem fordítva!
11/A. Zászló lengetése vagy esernyő kinyitása, becsukása
Amennyiben valaki egyedül vizsgázik, és nincs másik ló, amit vezetni tud a helyszínen, akkor a
11. feladat helyett egy adott helyen felvehet egy 1 méter x 1 méteres anyagú zászlót, amit 3x kell
meglengetnie a feje felett, majd visszatenni a kiinduló helyre, avagy ugyanígy egy esernyő
felvétele, kinyitása, feje fölé tartása, majd becsukása és visszahelyezése.
(Megjegyzés, ha valaki mind a 11. és 11/A. feladatot is elvégzi, az dicséretes – mivel
rendezvényeken esernyők, zászlók mindennaposak – , de nem eredményez plusz pontot.)
12. Hídon/ dobogón áthaladás
Kb. két méter hosszú, legalább 120 cm széles dobogón, raklapon, lovardai hídon való biztos
áthaladás lépésben.
(Megjegyzés: Hasonlóak az elvárások, mint a szalagfüggönynél.)
13. Oldalra léptetés.
Bármilyen lovaglási stílusnak megfelelően, választott irányban, három szabályos oldallépés rúd
felett.
(Megjegyzés: Azért a rúd felett, mert így objektívebben elbírálható és látható a páros
teljesítménye. A képfelvételt készítőnek azonban célszerű szemből vagy hátulról rögzítenie ezt a
feladatot.)
6. BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Technikai hibapontok:
1 hibapont:
- az akadály érintése a lóval (amennyiben ez nem része az akadálynak),
- nem az előírt jármódban halad az akadályban,
- az előírt helyen nyugtalanul áll (kapar, táncol),
- az előírt feladatot, mozdulatot nem tudja végrehajtani,
3 hibapont:
- pályatévesztés,
- az akadály előtt a ló megáll és abból oldalra vagy visszalép (1. és 2. ellenszegülés),
- akadályból kilépés, lelépés,
- másik ló is van a helyszínen, és a másik ló kíséri, illetve mindkét ló teljesíti az adott feladatot,
- a ló az előírtnál kevesebbet áll egy helyben, vagy nem pontosan az előírt helyen áll meg, avagy a
lovas az előírtnál kevesebb ideig végzi a mozdulatsort (pl. újraélesztésnél),
5 hibapont:
- a ló az előírt helyen egyáltalán nem áll meg,
- kézben tartott tárgy sérülése vagy elejtése.
Harmónia hibapontok:
A vizsgáztatók a tökéletes harmónia esetén nem vonnak hibapontot, ez az ideális állapot 10 pont.
A bírók figyelemmel vannak a helyes tartásra, a szárak megfelelő használatára, a test-, csizma és
megfelelő szársegítségek alkalmazására, a ló elengedettségére és együttműködő készségére,
harmonikus mozgására vagy ezek hiányára.
1-9 közötti hibapontot eredményez a hiba súlyosságával arányosan:
- lóval való erőszakos bánásmód (pl.: erős sarkantyúzás, túlzott szájfeszítés vagy pálca használat),
- nem megfelelő lábon való feladat teljesítés,
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- jármód vagy iram váltáskor a ló nagyfokú feszessége, az átmenet hiánya, illetve nem megfelelő
átmenetek lovaglása, stb.
Összbenyomás (a végeredményből további levonást eredményezhet, 3 x -2 pont, össz: - 6
pont összesen:)
- a lóra nézve:
- a lovas segítségadására és ülésére nézve:
- ruházat, megjelenés, egyéb:
KIZÁRÁS: - lóról esés, lóval bukás, pálya elhagyása, durva bánásmód a lóval, ha a ló sánta, ha a
ló vérzik vagy láthatóan sérült (pl. durva szőrkopás csizmahelyén), bármi, ami a ló jóléte ellen hat
és ezt indokolja (pl. ápolatlan pata), tiltott szerszámzat (pl: martingál).
7. KI vagy KIK VÉGZIK A BÍRÁLATOT?
A feladatsor bírálata az OPSZ Lovas Tagozat Elnökségi tagjainak 22/2016. (IX.10.) számú
határozata alapján zajlik. A járőrvezető I. gyakorlati szintfelmérő feladatsorokat tartalmazó a
videofelvételeket Nádai Nagy Péter elnökségi tag bírálja el, azonban amennyiben a felvétel
alapján kérdésessé válik a lovas vagy a ló alkalmassága, akkor értesíti – a szintén lovas szakmai
végzettséggel rendelkező – Kertész Attila és Rácz Adrienn elnökségi tagokat. Ez esetben ők
hárman bírálják egymástól függetlenül, külön-külön az erre kidolgozott programmal, protokollal,
szöveges értékeléssel, aminek %-os eredménye egyesítésre kerül.
A feladatok végrehatásával kapcsolatban bármely felmerülő kérdés esetén további információ
kérhető Nádai Nagy Pétertől, az OPSZ Lovas Tagozat lovas- és ló-kiképzésért felelős elnökségi
tagjától: +36-70-336-0383, extremetrailpark.dh@gmail.com

