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MLTSZ CÉLJAI 

Célok: 
• a lovasterápiával foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése  
• normák, szabályok kidolgozása, nemzetközi standardok 

meghonosítása  
• nemzetközi kapcsolatok kialakítása  
• külföldi oktatók, betegek, vendégek Magyarországra hívása  
• tanfolyamok és konferenciák szervezése, tananyagok, kiadványok 

szerkesztése és kiadása  
• a szakma elismertetése  
• lovasterápiás oktató és bemutató központ létrehozása, illetve 

támogatása  
• a szövetség munkáján keresztül a lovassport minden ágának 

népszerűsítése  
• a fogyatékos, sérült lovasok versenyrendszerének megszervezése, a 

lovas parasport versenyzés feltételeinek megteremtése 

Bozori Gabriella 2013 



 
14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet a 
lovas szolgáltató tevékenységről 

 
Előnyök Problémák 

A lovasterápia nyilvántartásba 
vételhez kötött tevékenység 

2§ b) - a szolgáltatás igénybevevőjének 
lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység 
esetén - legalább egy lovastúra-vezető képesítéssel 
rendelkező, a szakmai tevékenységért felelős 
személyt (a továbbiakban: szakmai tevékenységért 
felelős személy), ha lovasterápiás szolgáltatást nyújt, 
akkor még legalább egy, a 11. § (5) bekezdésében 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
gyógypedagógust (terapeutát) is foglalkoztat. 

A lovas terápia szolgáltatás nyújtásakor jelen kell 
lennie a szakmai tevékenységért felelős személynek 
vagy az általa kijelölt személynek, valamint a 
fogyatékosság típusának megfelelő végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógusnak 
(terapeutának). 



Előnyök Problémák 

13§ a) legalább öt, egyenként 
legalább négyéves, lóútlevéllel 
rendelkező lóval rendelkezik, és a 
lovak megfelelnek a 
vonatkozó állategészségügyi 
szabályoknak, 

13§ e) lovasterápia szolgáltatás 
esetén a telephely (fióktelep) 
rendelkezik legalább egy, 
mozgássérültek számára is alkalmas 
WC- és mosdóhelyiséggel, 

az összes többi terápiás ág 
(hippoterápia, pszichológiai 
lovasterápia) kimaradt belőle 

a fogyatékos személyek lovassportja is 
teljesen kimaradt belőle 



 
 
 

A nemzetgazdasági miniszter 31/2013. (VIII. 9.) NGM 
rendelete 

a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) 

ÖM rendelet módosítás 
  
 

  
 

1. § (1) A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„a) lovas szolgáltató tevékenység: a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-ának16. pontjában 
meghatározott szolgáltató tevékenység, így különösen  
- lovagoltatás,  
- lovas oktatás,  
- lovasterápia, 
- fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás,  
- terep- vagy túralovaglás,  
- fogathajtás, fogat hajtás oktatás,fogatoztatás,  
- lovas bemutató,” 
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(2) Az R. 1.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe 

a következő rendelkezés lép: 
 „c) lovasterápia: speciális fejlesztő-rehabilitációs szolgáltatás, 

amely sérült, fogyatékos vagy pszichológiai kezelés alatt álló 
személy gyógyítására, készségei fejlesztésére, egészségi és 
pszichés állapotának javítására irányul,” 
(3) Az R. 1. § (2) bekezdése az alábbi f)–h) ponttal egészül ki: 
„f ) fogyatékos személy: a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti 
fogyatékos személy, 
g) fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás: a 
fogyatékos személy és a ló együttes felkészültségén alapuló, 
kondíciónövelő, rekreációs, szabadidős tevékenységként 
végezhető lovas oktatás, lovagoltatás, fogatoztatás, 
fogathajtás oktatása, lovas parasport, lovas speciális sport, 
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2§  

3 c) lovasterápia vagy fogyatékos személynek 
nyújtott lovas szolgáltatás esetén olyan szakmai 
tevékenységért felelős személyt, vagy az általa 
kijelölt olyan személyt foglalkoztat, aki megfelel 
a 11/A. § (1), illetve 11/A. § (3) bekezdésben 

meghatározott feltételeknek. 

Bozori Gabriella 2013 



6 § a R 11/ A §-al egészül ki 
(1) A lovasterápia szolgáltatás nyújtásakor jelen kell lennie olyan lovas terapeutának, aki 

a) rendelkezik 

aa) gyógypedagógus, 

ab) gyógytornász, 

ac) pszichológus, 

ad) konduktor, vagy 

ae) orvos 

alapdiplomával,vagy ezzel egyenértékű elismert vagy honosított képzettséggel, és 

b) rendelkezik 

ba) a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképzési szakmai programkövetelmények 
nyilvántartásában szereplő lovasterapeuta szakmai programkövetelmény alapján megszervezett 
képzésben szerzett szakmai végzettséggel,vagy ezzel egyenértékű elismert vagy honosított 
képzettséggel, vagy 

bb) akkreditált lovasterapeuta pedagógus-továbbképzési program alapján megszervezett 
képzésben szerzett szakképzettséggel, vagy ezzel egyenértékű elismert vagy honosított 
képzettséggel. 

(2) A terápiás foglalkozást csak a lovasterapeuta vezetheti, aki e feladatát nem ruházhatja át 
másra. 
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(3) A fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás 
nyújtásakor jelen kell lennie olyan lovas oktatónak vagy 
edzőnek, aki rendelkezik edzőnek,  

a) a 11. § (5) bekezdés b)–d) pontja szerinti képesítés 
valamelyikével, és 

b) a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképzési 
szakmai programkövetelmények nyilvántartásában 
szereplő fogyatékos személyek lovassportja szakmai 
programkövetelmény alapján megszervezett képzésben 
szerzett szakmai végzettséggel vagy ezzel egyenértékű 
elismert vagy honosított képzettséggel. 

(4) Fogyatékos személynek csak a (3) bekezdés szerinti 
képzettséggel rendelkező lovas oktató vagy edző nyújthat 
lovas szolgáltatást, aki e feladatát nem adhatja át más 
személynek.” 
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7§ a R 12§ 2 bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép 

„(2) A szolgáltató akkor engedélyezheti a vendég lovaglását vagy 
fogathajtását, ha az nem áll olyan szer hatása alatt, illetőleg nincs olyan 
állapotban, amely miatt lóra nem ülhet, fogatot nem hajthat. A 
szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás nyújtását, ha a szolgáltatást 
igénybe vevő személy aktuális fizikai vagy mentális állapota alapján 
arra következtet, hogy a szolgáltatás igénybevétele a testi épségét 
veszélyezteti.  
 
A 18. életévét be nem töltött személy esetében a szakmai 
tevékenységért felelős személy vagy az általa kijelölt személy, 
lovasterápia vagy a fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás 
esetén a lovasterapeuta vagy a 11/A. § (3) bekezdése szerinti 
képzettséggel rendelkező lovas oktató vagy edző dönt, hogy a vendég 
lovaglásra vagy fogathajtásra alkalmas állapotban van-e.” 
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8. § Az R. 13. §-a helyébe a következő 

rendelkezés 
(A lovas szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató 
telephelyének (fióktelepének) meg kell felelnie az alábbi 
követelményeknek:) 

a) legalább öt, egyenként legalább négyéves, lovasterápia 
és a fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás 
esetében egy legalább ötéves lóútlevéllel és azonosító 
számmal rendelkező lóval rendelkezik, és a lovak 
megfelelnek a vonatkozó állategészségügyi szabályoknak, 
továbbá a szolgáltatás igénybe vevőjének lovagoltatásával 
járó tevékenység esetén az adott szolgáltatásnak 
megfelelő alkalmasságot igazoló hatályos hatósági 
bizonyítvánnyal rendelkeznek, 
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e) a telephely (fióktelep) rendelkezik a vendégek 
részére szolgáló öltözővel, valamint az országos 
településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek 
megfelelő számú WC- és mosdóhelyiséggel; 

 

lovasterápia szolgáltatás esetén a telephely 
(fióktelep) rendelkezik legalább egy, 
mozgássérültek számára is alkalmas WC- és 
mosdóhelyiséggel, 

Bozori Gabriella 2013 



f ) a telephely (fióktelep) rendelkezik a lólétszámnak megfelelő 
számú, alkalmas nyereggel, szerszámzattal és a vendég 
lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység esetén 
fejvédővel (kobak);  
(3) A fejvédőt (kobak) a szolgáltatás igénybe vevőjének 
kérésére kell rendelkezésre bocsátani. Kötelező fejvédőt 
(kobakot) használnia a szolgáltatás igénybevételének teljes 
időtartama alatt annak, aki a 14. életévét még nem töltötte 
be, valamint a lovasterápia vagy a fogyatékos személynek 
nyújtott lovas szolgáltatás igénybevevőjének. 
 
Lovasterápia és a fogyatékos személynek nyújtott lovas 
szolgáltatás esetén – a lovasterapeuta, vagy a lovasoktató, 
vagy lovasedző, aki rendelkezik a 11 A. § (3) bekezdése 
szerinti képzettséggel döntése alapján – életkortól függetlenül 
a fejvédő (kobak) viselése mellőzhető.” 

Bozori Gabriella 2013 



9. § Az R. a következő 13/A. §-sal 
egészül ki 

 „13/A. § (1) A vendég lovagoltatásával járó lovas szolgáltató 
tevékenység csak az 1. mellékletben meghatározott alkalmassági 
szempontoknak megfelelő ló igénybevételével folytatható. 
(2) A szolgáltatónak a 2. § (1) bekezdés d) és h) pontjai szerinti 
bejelentése alapján – ha a bejelentett lovak alkalmassági vizsgálata 
korábban nem történt meg – a Hivatal értesíti a NÉBIH-t. A NÉBIH 
tenyésztési hatósági jogkörében elvégzi a lovak alkalmasságának 
vizsgálatát és annak eredményéről hatósági bizonyítványt állít ki, 
mely tartalmazza a lovak azonosító számát is. A hatósági bizonyítványt 
a bejelentéstől, illetve az értesítéstől számított húsz napon belül kell 
kiadni.  
A NÉBIH az eljárásban szakértőként a lovasterápia vagy a fogyatékos 
személynek nyújtott lovas szolgáltatásban résztvevő lovak esetében a 
lovasterápia országos szakmai szervezetét, egyéb szolgáltatásban 
résztvevő lovak esetében a lovas turizmus országos szakmai 
szervezetét rendeli ki. 
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(4) Amennyiben a ló súlyos baleseten, sérülésen, 
betegségen esik át, és legalább 6 hónapra kiesik a lovas 
szolgáltató tevékenységből, kötelező azt a NÉBIH-nek és a 
Hivatalnak bejelenteni, valamint a szolgáltató 
tevékenységben történő ismételt igénybevételt 
megelőzően a ló alkalmassági vizsgálatát megismételni.  

Egyéb esetben az alkalmassági vizsgálatot 5 évente kell 
megismételni. 

(5) Amennyiben a ló alkalmassági vizsgálata vagy ismételt 
vizsgálata eredménytelen, legalább 3 hónapos 
időszaknak kell eltelni a következő alkalmassági 
vizsgálat időpontjáig. 

(6) A NÉBIH nyilvántartást vezet a szolgáltatásba történő 
bevonásra alkalmas lovakról, amit honlapján közzétesz.” 

Bozori Gabriella 2013 



a) 2. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a 11. 
§ (5) bekezdésében előírt képesítés 
megszerzését 2013. december 31-ig, a 11/A. §-
ban előírt képesítés megszerzését 2015. 
december 31-ig kell igazolnia, 

b) 2. § (1) bekezdés b) és g) pontja szerinti 
feltétel teljesítéséről szóló bejelentést 2014. 
június 30-ig kell megtennie, (KEH bejelentés) 

c) 13/A. § (1) bekezdés szerinti feltétel 
teljesítéséről szóló bejelentést legkésőbb 2014. 
június 30-ig kell megtennie.” 
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(2) Az R. 14. §-a a következő (3)–(5) 
bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A (2) bekezdés a) pontjától eltérően e 
rendeletnek a Módr.-rel megállapított 2. § (3) 
bekezdés b) pontjában és 11. § (5) 
bekezdésében előírt képesítést – ide nem értve 
a 11/A. § (1) és (3) bekezdésben foglalt esetet – 
nem kell megszereznie annak a személynek, aki 
a Módr. hatálybalépésekor elmúlt negyven éves 
és legalább tíz éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik. 
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(4) A Módr. hatálybalépésekor már működő 
szolgáltatónak a 13. § (2) bekezdés és a 13/A. § 
(1) bekezdés szerinti követelménynek 2014. 
július 1-től kell megfelelnie. 

(5) A Módr. hatálybalépésekor már működő 
szolgáltatónak 2014. július 1-től kell megfelelnie 
a Módr.-rel megállapított 13. § (1) bekezdés a) és 
g) pontja alapján megváltozott 
követelményeknek.” 
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B) A lovasterápiában, a fogyatékos személynek nyújtott 
lovas szolgáltatásban résztvevő ló alkalmassága 

meghatározásának további szempontjai 

 
1.    Általános elvárások a lovakkal szemben 
1.1. Ismert származású, valamint azonosító számmal és lóútlevéllel van 
ellátva 
1.2. Állategészségügyi státusza a szolgáltatás nyújtását lehetővé teszi 
1.3. Min. 5 éves kor 
1.4. Ivara: herélt, vagy kanca 
2.    Az alkalmassági vizsgálat részei 
2.1. Viselkedésbírálat 
2.2. Kondíció vizsga 
2.3. Díjlovaglás szintjei 
2.4. Futószáras munka 
2.5. Készségvizsga 
2.6. Engedelmességi vizsga 
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3. Futószáras munka – további elvárások részletezése 
szakáganként 

a) Hippoterápia 

b) Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna 

c) Speciális fogathajtás 

d) Pszichológusok által vezetett lovasterápia 

e) Fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás 

4. Az alkalmassági vizsgálat során a lovak számot adnak 
arról, hogy lovas alatti munkában, csoportban és 
egyenkénti bemutatásban, mindhárom jármódban (lépés, 
ügetés, vágta) alkalmasak lovagoltatásra. A 2. és 3. 
pontban részletezett feladatokat minimum 80%-os (jó) 
szinten kell teljesíteni a lovaknak.” 

Bozori Gabriella 2013 



A lovas terápia, a fogyatékos 
személyek lovagoltása 

szolgáltatásban résztvevő lovak 
alkalmassági vizsgája 

Bozori Gabriella 2013 



 
1. Általános elvárások a lovasterápiában és a 

fogyatékos személyek lovagoltatásban dolgozó 
lovakkal szemben 

 • ló egyedi azonosítóval ellátva 

• oltások, féregtelenítések igazolása (ló útlevél) 

• min. 5 éves kor 

• ivara: herélt, vagy kanca  

• mindhárom jármódban ép mozgás  

• a lovas méretének és problémájának 
megfelelő méret és testfelépítés  

• nyugodt vérmérséklet, megfelelő munkakedv 
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2. Viselkedésbírálat 
 a) viselkedés lóápolás és lábfelvétel közben az istállóban                   0-10 pont* 

b) viselkedés kantározás alatt az istállóban   0-10 pont* 
c) viselkedés nyergelés/felszerelés közben   0-10 pont* 
d) viselkedés felvezetés alatt                                      0-10 pont* 
e) viselkedés megfigyelése munka közben                                                 0-10 pont 
f)  viselkedés megfigyelése más lovak társaságában                                 0-10 pont 
 
**Értékelési pontok:  
•          10 kiváló            4 kifogásolható 
•  9 igen jó            3 meglehetősen gyenge 
•  8 jó            2 gyenge 
•  7 elég jó            1 nagyon gyenge 
•  6 kielégítő          0 elfogadhatatlan 
•  5 megfelelő 
 
(Abban az esetben, ha a ló nyilvánvaló képzetlenséget mutat vagy viselkedésével 
önmagára vagy környezetére veszélyt jelent, a vizsgabizottság a vizsgát felfüggesztheti, 
és a lovat a vizsga további részéről kizárja. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.) 
 
*( Ló teljesítményvizsgálati kódex Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal központ 2006) 
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3. Kondíció vizsga: felvezetés lépésben és 

ügetésben kemény talajon 

 

• kondíció 
Értékelés: 0-10-es skálán történik** 

  

• mozgás bírálat 
Értékelés: 0-10-es skálán történik** 
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4.Díjlovaglás szintjei: 

 
Értékelés: 0-10-es skálán történik** 

• 1) Póni I: 137 cm és az alatti: D1, ha nem 
lovagolható, akkor az Engedelmességi vizsga 

• 2) Póni II: 138-148 cm D1, vagy E osztályos 
díjlovas program 

• 3) Nagy ló: 149 cm-től E osztályos díjlovas 
program  

 
(MPKSZ beosztása az ugró szabályzatban) 
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5. Futószáras munka  

(A Német Lovas Szövetség DLA IV-es futószáras vizsgájának követelményei 
alapján) 

  
A feladat értékelése 0-10-es skálán történik** 
  
Gyakorlati követelmény:  
• mindhárom jármódban futószárazni, a bírók utasításai alapján      0-10 pont 
• átmeneteket bemutatni a kör meghatározott pontjain                     0-10 pont 
•  a lovat megállítani a körön                                                                    0-10 pont 
•  szabályos kézváltás bemutatása (eleje körüli fordulattal)                0-10 pont 

 
Értékelési szempontok: 
• a ló ismeri és megfelelően reagál a futószárazás során adott segítségekre (futószár, 

ostor, hang, testtartás) 
• a ló mindhárom jármódban az futószárazó utasításainak megfelelően dolgozik 
• a ló jelzésre megáll a körön 
• szabályos kézváltás (eleje körüli fordulat) 
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6. További elvárások további részletezése 

szakáganként 
Hippoterápia 

 
• Hosszúszáron lépésben pontos munka a 

vizsgáztató utasításai alapján: iramváltások, 
lovardai alakzatok, patanyomfigurák 
bemutatása) 

A feladat értékelése 0-10-es skálán történik** 

 

• Engedelmességi vizsga alábbi pontjai: 7.2, 7.3, 
7.6, 7.9, 7.10, 7.14 

A feladat értékelése 0-10-es skálán történik** 

 Bozori Gabriella 2013 



 
Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna:  

 
• - lovastorna elemek ismerete: min. 10 gyakorlat 

(malom, zászló, térdelés, sarokülés, törökülés, 
nyakra ülés, hasonfekvés, hanyattfekvés, 
keresztbe hasalás, pad) 

A feladat értékelése 0-10-es skálán történik** 

 

• az Engedelmességi vizsga minden feladata 
kötelező 

A feladat értékelése 0-10-es skálán történik** 

  

Bozori Gabriella 2013 



 
Speciális fogathajtás: 

 
• - Fogatos lovak viselkedés bírálata: 
a) viselkedés lóápolás és lábfelvétel közben az istállóban                  0 - 10 pont* 
b) viselkedés befogás közben     0 - 10 pont* 
c) viselkedés befogás utáni indításkor    0 - 10 pont* 
d) speciális segédeszközök ismerete, elviselése                    0 - 10 pont 
A feladat értékelése 0-10-es skálán történik** 
 
(Abban az esetben, ha a ló nyilvánvaló képzetlenséget mutat vagy viselkedésével 
önmagára vagy környezetére veszélyt jelent, a vizsgabizottság a vizsgát felfüggesztheti, 
és a lovat a vizsga további részéről kizárja. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.) 
*( Ló teljesítményvizsgálati kódex Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal központ 2006) 
 
• az Engedelmességi vizsga minden feladata kötelező 
A feladat értékelése 0-10-es skálán történik** 

 

Bozori Gabriella 2013 



Pszichológusok által vezetett lovasterápia 
 

 

• a követelmények, és az értékelés megegyezik a 
gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakág 
követelményeivel 

 

Bozori Gabriella 2013 



Fogyatékos személyek lovassportja 

 

• Engedelmességi vizsga minden feladata 
kötelező  

A feladat értékelése 0-10-es skálán történik** 

  

• Speciális eszközök és felszállási módok 
ismerete (rámpa, dobogó) 

A feladat értékelése 0-10-es skálán történik** 

  

Bozori Gabriella 2013 



 
7.  Engedelmességi vizsga  

(a feladatok egy része a Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. Engedelmességi 
vizsga alapján) 

 

Minden feladat értékelése 0-10-es skálán történik** 

Bozori Gabriella 2013 



7.1. Esernyő 
 

• Amint a ló belép a 
rudak közé, a segítő 
kétszer egymásután 
kinyitja a felfelé 
irányított esernyőt. Két 
további kinyitott 
esernyő van a földön a 
segítő mellett. A ló nem 
hagyhatja el a kijelölt 
közt. 

 
Bozori Gabriella 2013 



7.2. Felülés segédeszközzel  
 

Kihelyezünk egy stabil segédeszközt, amiről a 
lovas önállóan száll lóra. (Háromszor lehet 
próbálkoznia felszállással.)  

Bozori Gabriella 2013 



 
7.3 Lóra szállás rámpáról, vagy felszálló 
dobogóról, segítők közreműködésével 

 
A lovat a rámpa/ felszálló 
dobogó és a földön fekvő 
rúd közé kell állítani. Két 
oldalon segítők 
közreműködésével kell a 
lovast a lóra ültetni. A lóra 
szállás alatt a lónak 
nyugodtan kell állnia, nem 
mozdulhat el. 

Bozori Gabriella 2013 



 
7.4. Felszálló léggömbök paraván 

mögött. 
 • Akadályok, rudak és 

pokrócok segítségével 
paravánt állítunk fel. A lovat 
bevezetjük a rúd és a 
paraván közé, mikor a ló a 
második paraván elé ér, a 
paraván mögött megbúvó 
segítő az eldugott 
léggömböket kb. fél méter 
magasra felengedi, és 2-3-
szor hevesen megrángatja a 
zsinórjaikat. A ló nem léphet 
ki a rúd és a paraván által 
határolt területről. 
 

Bozori Gabriella 2013 



Bozori Gabriella 2013 



7.5. Szalagos kapu 
 

2,3 méter magas, 2 méter 
széles kapura, sűrűn egymás 
mellé szalagokat akasztunk. 
A szalagok közti távolság 
legfeljebb 5 cm lehet. A 
lovat úgy kell átvezetni a 
kapun, hogy a ló vezető nem 
segítheti kezével a szalagok 
széthúzását. A ló 
megtorpanhat, de nem 
indulhat meg hátrafelé. 

 
Bozori Gabriella 2013 



 
7.6. Köríven lerakott, változó távolságú és 

magasságú rudakon történő áthaladás 

 6 db 3,5 m-es akadály rudat 
sugárirányban, legyezőszerűen 
lerakunk, a külső végükhöz 1-1 
bóját állítunk. A bóják távolsága 
80 és 120 cm között változik 
(tehát a rudak nem egyenlő 
távolságban vannak egymástól).  
A rudak belső végeit emelkedő 
magasságban feltámasztjuk. 
 
A ló vezető a bójákon kívül 
lépkedve átvezeti a lovat a 
legyezőn. A ló nem térhet ki, nem 
szegülhet ellen és nem rúghat 
bele erővel a rudakba. 

 

Bozori Gabriella 2013 



7.7 Zörgő talicska 
 

A lovat egy 2 m széles, 2 m 
hosszú, szalaggal, 
fűrészporral, vagy rudakkal 
kijelölt sávba állítjuk. A lovat 
laza száron tartja a ló 
vezető.  A segítő 2 m sugarú 
körben, kétszer körbe tolja a 
talicskát a ló körül, 
miközben a talicskában 
zörgő holmik vannak (pl. 
üres konzervdobozok stb.). 

 
Bozori Gabriella 2013 



7.8. Spriccelő flakon 
 

A lovat két, egymástól 2 m távolságra 
lévő bója közé állítjuk.  
• A lóvezető egyik kezében lazán 

tartja a szárat, a másikban lévő 
spriccelő flakonnal pedig a nyaki 
és váll részen 2-3 spriccelést 
végez mindkét oldalon. 

• A lovas a lovon ül, a szárat vagy 
lazán kézben tartja, vagy a ló 
nyakára dobja. Egy segítő 
spriccelő flakonnal pedig a nyaki 
és váll részen 2-3 spriccelést 
végez mindkét oldalon. 

• (csak az egyik feladat 
végrehajtása kötelező) 

Bozori Gabriella 2013 



 
7.9. Átkelés ponyván, vizes ponyván, 

vagy vizes árkon 
 a) A ló vezető átvezeti a lovat egy földre 

terített ponyván.  
b) A ló vezető átvezeti a lovat egy vizes 
tálcán, vagy vizes ponyván 
c) A ló vezeti átvezeti a lovat egy vizes 
árkon 
 
a ) feladat végrehajtása kötelező, a  b) 
vagy a c) feladatból egyiket kell 
teljesíteni 

 
FIGYELEM! A megváltozott 
talajviszonyokra és a ponyva zörgésére 
reagálva a ló megugorhat, ezért a 
vezető semmiképp sem kerülhet a ló 
elé! 

Bozori Gabriella 2013 



7.10 Dobogó 
 

A ló vezető vagy a lovas 
átkel hosszában a lóval az 
ábra szerint kialakított fa 
dobogón. 

 

Bozori Gabriella 2013 



7.11. Ponyva átdobása a ló hátán 
 

A lovat egy 2 m hosszú, 2 m 
széles közbe állítjuk, amely 
mellett a földön hever egy 
összegyűrt ponyva. A ló 
vezető a lovat lazára 
engedett száron tartja. A ló 
mellé lépve felveszi a 
ponyvát és átveti a ló hátán, 
majd 5 másodperc múlva 
leveszi. 

 
Bozori Gabriella 2013 



7.12. Esőkabát felvétele 
 

A lovas odalovagol egy 
akadályoszlophoz, 
amelyen egy esőkabát lóg. 
Amikor a ló nyugodtan áll, 
leemeli az esőkabátot, és 
felveszi, majd leveszi és 
visszaakasztja.  

 

Bozori Gabriella 2013 



7.13. Labdák, karikák elviselése 
 

a) Labdával, vagy műanyag 
karikával a ló testét körbe 
érinteni (fej, nyak, hát far, 
lábak, oldala, has) 

b) Labda átdobása a ló 
háta felett egyik oldalról a 
másikra 5x 

c) A ló hátára, farára ejteni 
a labdát több helyen 5x 

 

Bozori Gabriella 2013 



7.14. Rúdkereszt 
 

4 db 3,5 m-es rudat az 
ábra szerint lefektetünk, 
és a lovat átlós irányban 
átvezetjük rajta. A lónak 
úgy kell átkelnie az 
akadályon, hogy ne rúgjon 
bele a rudakba. 

 

Bozori Gabriella 2013 



7.15. Léggömbös cavaletti 
 

Egy cavalettire, melyet 
középállásba állítunk, 
néhány felfújt lufit 
erősítünk, a lovat 
ügetésben földről vezetjük 
át rajta. 

 

Bozori Gabriella 2013 



További kellemes napot kívánok 
mindenkinek  


