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1. BEJELENTKEZÉS 

 

1.1. A lovaglás előzetes bejelentkezés alapján történik. Ez egyrészt azért 

szükséges, mert a lovak felkészítése, ápolása, nyergelése, illetve a lovarda 

előkészítése időigényes feladat, másrészt a megfelelő munkabeosztás óvja 

meg lovainkat a túlterheléstől. Így válik továbbá lehetővé, hogy kezdő, 

haladó és terep csoportokat szervezzünk, amelyek magas színvonalú 

oktatást és szórakozást biztosítanak vendégeinknek.  

 

1.2. Az AngelHeArt Általános Szerződési Feltételeiben rögzítettek az 

irányadóak. 

 

 

 

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 

2.1. A lovardában mindenki saját felelősségére tartózkodik és mindenki 

saját felelősségére lovagol! 

 

2.2.  A lovaglás veszélyes sport! A lovak menekülő zsákmányállatok, hirtelen 

hangra, mozdulatra, fájdalomra (pl. bögölycsípés, fedeles lovarda tetejéről 

lecsúszó hó, szél által okozott zajok stb.) megriadhatnak, megugorhatnak, 

elszaladhatnak.  Ezeket a külső hatásokat sajnos nem tudjuk teljes 

mértékben kiküszöbölni, ezért mindenki saját felelősségére ül lóra! 

A legnagyobb körültekintés esetén is előfordulhat a lóról leesés, ez a 

lovaglás természetes velejárója. A lovaglás, a lóval való foglalkozás 

közben történt balesetekért és egyéb káresetekért a Szolgáltató nem 

vállal felelősséget. 

 

2.3. Mindenki köteles lóra szállás előtt elolvasni jelen szabályzatunkat és 

írásban nyilatkozni (az erre vonatkozó nyilatkozat elolvasás utáni 

aláírásával) arról, hogy saját felelősségére lovagol, illetve veszi igénybe a 

kapcsolódó szolgáltatásokat! Kiskorú gyermek csak a törvényes képviselő 

hozzájárulásával ülhet lóra! 

 



2.4. A lovarda területén néhány állat (kutya, macska stb.) szabadon mozog, 

ezért külön felhívjuk a vendégek, lovasok, szülők figyelmét, hogy az 

alapvető állattartási elveknek megfelelően kezeljék őket. A lovak, kutyák 

és egyéb állatok megfelelő idomítottságáról, ápoltságáról, egészségéről 

gondoskodunk, de amennyiben nem megfelelően érintkeznek velük, az így 

bekövetkező balesetekért és egyéb káreseményekért nem vállaljuk a 

felelősséget. 

Az állatokat úgy válogattuk össze, hogy alkalmasak legyenek a gyerekekkel 

való foglalkozáshoz, de ettől még állatok, így bármikor megriadhatnak és 

a szokásostól eltérően viselkedhetnek. 

 

2.5. A lovarda területén hangoskodni, szaladgálni, zajt csapni, a lovak és 

egyéb állatok közelében hirtelen mozdulatot tenni tilos! Ha az állatok 

megriadnak, az minden jelenlévő számára balesetveszélyt okozhat. 

 

2.6. A lovakhoz csak a személyzet engedélyével és jelenlétében szabad 

odamenni!   

A lovakat etetni szigorúan tilos, mert a kínált élelemért esetleg 

összerúghatnak és maguknak, a másik lónak, vagy a körülöttük lévő 

embereknek sérülést okozhatnak! Kérjük, hogy a lovakat és egyéb 

állatokat ne etessék semmivel! A lovak emésztési rendszere bonyolult és 

érzékeny, könnyen megbetegedhetnek. (Kivéve a személyzet által 

engedélyezett jutalomfalat: pl. alma, répa, vagy lovas boltokban 

vásárolható, lónak való jutalomfalat.) 

 

2.7. Kérünk mindenkit, hogy lovaglásra alkalmas öltözetben jöjjenek lovagolni: 

hosszú, rugalmas nadrág, zárt cipő az elvárás. A lovaglással 

összeegyeztethetetlen ruházatban és kiegészítőkben (pl. ékszer, 

rövidnadrág, fürdőruha, szandál stb.) megjelent lovasokat nem tudjuk lóra 

ültetni. Kérjük a lovaglás előtt a hosszú hajat összefogni. 

2.8. Kobak használata kötelező!  Kobakot a lovarda biztosít annak, akinek 

nincs! 

A törvényes képviselő kérésére a gyermekek számára védőmellényt is 

biztosítunk. 

 



2.9. Tilos a lovarda területén szeszesitalt, illetve egyéb tudatmódosító 

szereket fogyasztani, illetve tilos alkohol-, illetve egyéb kábítószerek 

befolyásoltsága alatt lóra ülni! 

Lóra csak olyan személy ülhet, aki megfelelő fizikai, illetve mentális 

állapotban van. Ennek megítélése minden esetben a lovas oktató hatásköre. 

Biztonsági okokból a lovas oktató tiltó döntése ellen a helyszínen nincs 

lehetőség jogorvoslatra. 

 

2.10. A lovarda egész területén (kivéve az erre kijelölt helyeket) TILOS A 

DOHÁNYZÁS és a nyílt láng használata! 

 

2.11. A lovon enni, inni, rágózni, dohányozni, telefont használni tilos! 

 

2.12.  A lovaglópályán csak a lovasok és az oktatók tartózkodhatnak! 

 

 

 

3. LOVAS FOGLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

3.1. A lovakat a lovas oktató a helyszínen osztja szét, a lovasok 

tudásszintjének, méretének megfelelően ügyelve a lehető legmegfelelőbb 

ló-lovas párosításra.  

Ez a lovas oktató döntése alapján az ésszerű kérések figyelembevételével 

változhat! 

 

3.2. A lovasok kötelesek a lovas oktató utasításait mindenkor és 

maradéktalanul betartani, különös tekintettel a lovasok sorrendjére, a 

jármódra, az irányváltoztatásokra vonatkozó utasításokra! 

 

3.3. Lovaglás közben minden lovas felelős nemcsak a saját, hanem a többi lovas 

biztonságáért, ennek érdekében a lovaglás során törekednie kell arra, hogy 

saját mozgásával mások biztonságát ne veszélyeztesse. 

3.4. A „HELYET KÉREK” kifejezést használva és a lovas oktató „SZABAD” 

válaszát megvárva léphetünk csak be a pályára. 

 



3.5. Felüléshez, leszálláshoz, hevederhúzáshoz, kengyelállításhoz vagy 

megálláshoz a lovarda közepét kell használni. 

 

3.6. A lovardai foglalkozások alatt elképzelhető, hogy több lovas is igénybe 

veszi a pályát, ilyenkor a „bal kezek találkoznak” szabály érvényes, 

vagyis azonos jármódban, egymással szemben érkező lovasok bal oldalról 

haladjanak el egymás mellett. A magasabb jármódban közlekedő lovas a 

külső patanyomon lovagol, az alacsonyabb jármódban lévő lovas a belső 

patanyomon halad. 

 

3.7. A futószáras foglalkozás időtartama 30 perc, az osztálylovaglás és 

egyéni oktatás időtartama 30 illetve 50 perc.  Az óra a lóra üléskor 

veszi kezdetét. Az időt a lovas oktató méri. 

A lovas késése esetén sajnos nincs lehetőség végig tartani a 30, illetve 50 

percet, mert az oktatók szoros időbeosztáshoz vannak kötve, ellenben a 

lovaglás teljes díját a késett lovas köteles kifizetni. 

  



4. EGYÉB 

 

4.1. Kérjük a látogatókat, hogy biztonsági és állategészségügyi okokból 

számunkra idegen állatot ne, vagy csak előzetes egyeztetés alapján, 

érvényes egészségügyi igazolások bemutatása után hozzanak a lovardába! 

 

4.2. Jelen házirendet mindenki köteles elolvasni, és nyilatkozni, hogy azt 

megértette, saját magára, illetve kiskorú gyermekére nézve kötelező 

érvényűnek ismeri el, továbbá nyilatkozik, hogy saját felelősségre lovagol, 

illetve van jelen a lovardában. 

 

4.3. A területre való belépéssel a kapura kifüggesztett házirendet 

elfogadottnak tekintjük! 

 

4.4. A lovardában, a felszerelésekben, az állatokban szándékosan vagy súlyos 

gondatlanságból okozott kárt (sérülések kezelésének, gyógyszerezésének 

költségét) a károkozó köteles megtéríteni. 

 

4.5. A kiskorúak felügyelete minden esetben a törvényes képviselő/kísérő 

felnőtt kötelessége, a személyzet kizárólag a lovon töltött idő alatt tud 

ebben segítséget nyújtani. 

 

4.6. A házirend és egyéb kapcsolódó szabályzatok által nem szabályozott 

kérdésekben a Ptk.  vonatkozó szabályai az irányadók. 

 

 

 

 

 

 


