
Lovardai Házirend 
 

A HÁZIREND a Lovardában tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik! 

A lovaglás előzetes bejelentkezés alapján történik. 

Felszerelés: 

Kérünk mindenkit, hogy lovaglásra alkalmas öltözetben jöjjenek lovagolni. 18 év alatti 

gyermekeknek a kobak használata kötelező, védőmellény használata ajánlott. 

Magatartási szabályok: 

Dohányzás és nyílt láng használata TILOS! Tilos szúró, vágó vagy veszélyes eszközöket 

és fegyvereknek minősülő tárgyakat (bicska, íj, petárda stb.) hozni. 

A lovakat etetni tilos! Jutalmazni lovaglás után lehetőleg almával, répával vagy a lovas 

boltokban vásárolható jutalomfalatokkal lehet a személyzettel egyeztetve. 

Kérjük, mindig hanggal figyelmeztessék a lovakat, ha megközelítik őket! 

Nem elfogadott az ismétlődő káromkodás, kirívó tiszteletlenség mások iránt. Nem 

elfogadott a programok lebonyolításának zavarása, az engedetlenség, ellenszegülés. 

Kérjük a szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek gyermekeikre, egyedül ne engedjék 

őket a lovak közelébe, a karámokba és az istállóba! 

Kérjük Önöket, segítsenek fenntartani a rendet és tisztaságot azzal, hogy nem 

szemetelnek! 

A lovaglásra vonatkozó szabályok: 

A lovakat a lovasoktató osztja szét, a lovasok tudásszintjének megfelelően! Előzetes 

egyeztetés esetén is változhat a ló-lovas párosítás. 

Lovasoktatónk felméri az újonnan érkező vendégeink lovaglási tudásszintjét. Terepre 

csak az mehet a balesetek elkerülése érdekében, aki az oktató szerint megfelelő 

szinten lovagol. 

A lovasoktató útmutatásait betartani kötelező! 

Tilos a lovon enni, cukorkát szopogatni, rágózni, telefonálni és dohányozni! 

Mindenki a saját felelősségére lovagol! 

A lovarda nem vállal felelősséget az esetleges sérülésekért! Kiskorú gyermek csak 

szülői hozzájárulással ülhet lóra! 

Tilos lóra ülni szeszes ital befolyásoltsága alatt! 

A lovardában és annak felszereléseiben okozott kárt teljes egészében a kár 

okozójának kell megtérítenie! 

Az istállóra vonatkozó szabályok: 

Az istállóban tilos hangoskodni, szaladgálni, a lovak nyugalmát bármivel megzavarni.  

Az előkészített takarmányból a lovakat etetni tilos. 

A lovak előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) a boxban történhet. 

A lovat felszerelve a boxban hagyni csak akkor lehet, ha a kantárszárat rögzítjük, a 

hevedert pedig lazán kapcsoljuk be. 

Kötőféket a ló fején hagyni veszélyes, ezért tilos. 

Tilos a lovak által elérhető helyen bármilyen felszerelést, eszközt hagyni, amely 

sérülést okozhat. 

A lovak patáját minden esetben kaparjuk ki a boxból való kivezetés előtt. 

 

A nyerges helyiségre vonatkozó szabályok: 

A nyerges tárolót a lovardában lovaglók használhatják. 

A lovagoltatáshoz használt nyergek tárolására szolgáló helyiségben mindig tartsunk 

rendet, a nyergeket, kantárokat precízen tegyük a helyükre, mindig mossuk le a zablát 

használat után. 

A lóápoláshoz használt felszereléseket az erre kijelölt helyre tegyük vissza, ezeket ne 

hagyjuk az istállóban. 

Lovat csak kantáron vagy kötőfékkel vezetve lehet mozgatni. 

Mindenkire vonatkozó szabály, hogy a trágyát el kell takarítania a lova után az 

udvarról, patamosóból, istálló-folyosóról, fedeles lovarda előteréből! 

Lovarda Használat Szabályai: 

Az ajtón meglepetésszerűen belépni, lóval és ló nélkül is balesetveszélyes, ezért tilos! 

A "Helyet kérek" kifejezést használva és az "Engedély megadva" vagy a "Szabad" 

választ megvárva lephetünk csak be a pályára. 

Jobb kezek találkoznak szembejövő lovasok esetén, ha mindkettő azonos jármódban 

van. 

A körön lovaglók mindig a belső patanyomon haladnak, a többieket kívül elengedik. 

Az ugróknak előnyük van a síkon lovaglókkal szemben. Általában a lovarda belső 

részét használják, a többiek a külső patanyomon maradnak. 

A magasabb jármódban haladók használják a külső patanyomot, az alacsonyabb 

jármódban haladók beljebb tartsanak. 

Osztályban lovaglókhoz csatlakozni - kizárólag az edző által vezényelt módon lehet. 

Ezektől eltérő esetekben mindig egyeztessünk minden velünk egy időben lovaglóval. 

Lovaglásra bejelentkezni az előjegyzési naplóban lehet. 

A Lovarda igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette 

és elfogadta a házirendben foglaltakat.  

A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az 

irányadók. A tábor ideje alatt nem elfogadott az erős energiaitalok fogyasztása.  


