
Kedves Lovasok, 

Kedves Lovas Vizsgázók! 

  

 

2020.10.12. – 2020.10.17. közötti időszakra tervezzük a lovas felkészítő hetet, és lovas 

vizsgákat, viszont azt szeretnénk hangsúlyozni nektek, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben 

sajnos nem tudunk semmi biztosat ígérni nektek. Mint ahogy azt tudjátok az RA vizsgákat a 

Német Lovasszövetséggel együttműködve szoktuk szervezni, és így a vizsgáztatók 

Németországból érkeznek. Nem tudjuk előre, hogy a jelenlegi korlátozások meddig maradnak 

érvényben, vagy milyen más korlátozásokat vezetnek még be addig, de az tény, hogy sajnos 

mindez nagymértékben befolyásolja a vizsgabiztosok hazánkba történő beutaztatását.  

 

A lehetőségeinkhez mérten mi azon leszünk, hogy ezt valamilyen módon meg tudjuk valósítani. 

 

 

Tervezett program  

10.12.-10.15. (hétfő-csütörtök) - lovas felkészítő hét  

Lovas felkészítő hét: díjlovas és ugró edzések Németh Gábor vezetésével 

- esténként a vizsgákhoz kapcsolódó elméleti oktatás Németh Gábor vezetésével 

 

10.15. csütörtök – Lovas jogosítvány megszerzése (korábbi Bázis vizsga) 

- de. írásbeli vizsga 

- du. lovas vizsga (földi munka) 

- este elméleti vizsga  

 

10.16. péntek - RA-s lovas vizsgák (a vizsgaszint a későbbiekben pontosítva lesz) 

- de. díjlovas vizsgák 

- du. ugró vizsgák 

- este: elméleti vizsgák  

 

10.17. szombat - RA-s lovas vizsgák (a vizsgaszint a későbbiekben pontosítva lesz) 

- de. díjlovas vizsgák 

- du. ugró vizsgák 

- este: elméleti vizsgák  

 

Kérem, mindenki jelezze a ló szállítás és ló szállás rendelés függvényében, hogy melyik nap 

szeretne vizsgázni. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk figyelembe venni az igényeket.  

 



Figyelem! 

Kérem, mindenki pontosan jelezze, mely napokon szeretne részt venni, melyik napra igényel 

szállást a lovának és étkezést, valamint a jelentkezési lapon kérem azt is feltüntetni, hogy 

melyik csoport/csoportok programján kíván részt venni. Az étkezéssel  kapcsolatos információk 

megtalálhatóak a Jelentkezési lap dokumentumban. 

A jelentkezési lap és a képzésekre vonatkozó információk a későbbiekben letölthetőek lesznek 

a www.lovasterapia.hu/ Képzések / 2020 őszi képzési blokk  oldalról. 

A jelentkezési lapot hajdu.marta@lovasterapia.hu címre kérem visszaküldeni 2020. 

szeptember 25-ig. 

 

KÖLTSÉGEK: 

A lovas felkészítő héten résztvevőknek nem kell külön részvételi díjat fizetni: 

Fizetni kell viszont az edzések díját és a ló használati díjat: 

 Aki saját lóval edz (Németh Gábornál), edzési díj: 3000Ft/óra, az edzési díjat az 

MLTSZ-nek fizeti  

 Aki MLTSZ lovon edz, edzési díj: 3000 Ft/óra + 1000 Ft a ló használati díja 

alkalmanként, szintén az MLTSZ-nek fizeti 

 Aki valaki mástól kapott lovon edz Németh Gábornál: 1000 Ft/ alkalom a ló használatért 

a ló tulajdonosának, amennyiben a felek nem állapodnak meg másként (+ edzési díj 

3000 Ft az MLTSZ-nek) 

 Lovas vizsga díja, bármely szinten: 5000 FT, a vizsgázó az MLTSZ-nek fizeti 

 Bázis vizsga díja: 3000 Ft (ez kötelező az RA5-ös szintű vizsgához) 

 Lovas vizsgán a ló használati díja: alkalmanként 1000 FT- ezt a ló tulajdonosának fizeti 

a vizsgázó 

 MLTSZ nem kér ló használati díjat a lovas vizsgára az MLTSZ lovakért 

 

Edzésrend: előzetes beosztás szerint, max. 3 fővel/ óra 

Esténként elméleti oktatást tart a lovas felkészítő vizsgákhoz Németh Gábor- ez díjtalan. 

 

Kérünk mindenkit, akinek lovas vizsgát kell tennie, jelezze mielőbb, hogy tud-e lovat hozni a 

lovas vizsgára, ill. azt, hogy kölcsönadja-e valaki másnak is a saját lovát a vizsgára!- ebben az 

esetben megoszthatja a lótartás költségeit vele 

 Fontos, hogy jelezzétek, hogy hoztok-e lovat, mert a lovaknak is előre boxot kell 

foglalni 

 a boxfoglaláshoz kérjük pontosan megadni a Jelentkezési lapon a ló nevét, nemét az 

érkezés és távozás időpontját.  

 Lótartás 2500Ft+áfa/ ló/ nap saját ló esetén, amelyet az MLTSZ-nek kell fizetnie 

 

FIGYELEM- kérem a lovak ügyét mihamarabb egyeztetni velem, mert MLTSZ-es lovak csak 

korlátozott számban állnak rendelkezésre. 

A lovak csak érvényes lóútlevéllel jöhetnek. Kérem, a vizsgára mindenki egészséges lovat 

hozzon, mert sánta, beteg ló nem vehet részt a vizsgán! 

mailto:hajdu.marta@lovasterapia.hu


 

ETTŐL FÜGGETLENÜL, KÉRJÜK OLVASSÁTOK EL AZ ELŐZŐ ÉVEK SORÁN 

KIKÜLDÖT TÁJÉKOZTATÓ LEVELÜNKET:  

A boxfoglalás 2.500,-Ft/nap+ÁFA ára tartalmazza a boksz bérleti díját, az alomszalmát, illetve 

a ló napi széna szükségletét. Emellett a boksz reggeli kitrágyázását. Kérem amennyiben 

valakinek a lova forgácson áll, azt SOS jelezze. 

Felhívjuk szíves figyelmeteket arra, hogy a szénát a bokszok elé fogjuk tenni, mindenkinek 

saját magának kell gondoskodni a lova etetéséről, itatásáról. A mobil bokszokban 

értelemszerűen nincsenek önitatók, tehát kérünk mindenkit, hogy hozzon a lovának itatós 

vödröt és gondoskodjon arról, hogy a ló naponta megfelelő mennyiségű vízhez jusson. Emellett, 

ha bármi mást etettek a lovatokkal, abrak, táp, korpa stb. kérünk benneteket, hogy azt is 

hozzátok magatokkal és gondoskodjatok arról, hogy azt a lovatok megfelelő mennyiségben és 

időbeosztásban megkapja. Mivel a hozzánk érkező lovak étkezési igényeit, szokásait nem 

ismerjük, így etetésüket nem tudjuk vállalni.  

 

Kérlek benneteket, ne felejtsétek el indulás előtt ellenőrizni lovatok útlevelét, (melyet le kell 

adnotok érkezéskor az irodában), mert csak érvényes lóútlevéllel és a hazai előírásoknak 

megfelelő vakcinázás igazolásával jöhetnek be a területünkre a lovak. 

Kérem, a vizsgára mindenki egészséges lovat hozzon, mert a sánta, beteg ló nem vehet részt a 

vizsgán. 

 

Figyelem, a megrendelt boxot abban az esetben is ki kell fizetni, ha az illető lovas nem érkezik 

meg a lovas programra!!! A ló boxokat mi is egy cégtől béreljük a képzés időszakára, ezért nem 

áll módunkban eltekinteni a boxdíj megfizetéstől. Szeretném a figyelmeteket felhívni arra is, 

hogy lovaitokat karámozni nem tudjuk, ide-oda nem lehet kikötni őket a területen, tehát, ha 

csak 1 napra érkezik is a ló, akkor is kell neki boxot foglalni!!!!! 

A területünkre a lovak az érvényes állatorvosi előírásoknak megfelelő állapotban léphetnek be. 

Minden esetben kérjük a lóútlevelet elhozni, mely igazolja az érvényes vakcinázás meglétét. 

Kérem ennek meglétét, érvényességét időben ellenőrizze mindenki! 

 

Tájékoztató a hazai előírásokról követelmények: 

- 6 hónapnál nem régebben beadott influenza vakcinázás igazolása 

- 12 hónapon belüli lovak fertőző kevésvérűségére (Coggins teszt) vonatkozó kedvező 

eredményű vizsgálat 

- Magyarországon tartott lovak esetében 3 évnél nem régebbi takonykórra (Glanders 

Malleus) vonatkozó kedvező eredményű vizsgálat 

- tenyészmének esetében 12 hónapnál nem régebben elvégzett tenyészbénaság 

szerológiai vizsgálatának kedvező eredménye 

Fót, 2020.09.10. 

 

Üdvözlettel:  Bozori Gabriella  

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány  

tel:27-539 375 

gbozori@lovasterapia.hu 


