
Kedves Lovasok, 

Kedves Lovas Vizsgázók! 

  

 

TERVEZETT PROGRAM: 

10.18.-10.20. (hétfő-szerda) - lovas felkészítő napok 

Lovas felkészítő napok: díjlovas és ugró edzések Németh Gábor vezetésével 

- szerda este a vizsgákhoz kapcsolódó elméleti oktatás Németh Gábor vezetésével 

(ennek időpontja a helyszínen kerül egyeztetésre) 

10.20. szerda Lovas jogosítvány (korábbi Bázis vizsga)- írásbeli részvizsga 

 (a vizsgára délutáni, kora esti órákban – az edzés beosztás figyelembe vételével kerül sor)  

- írásbeli vizsga, mely max. 60 percet vesz igénybe 

10.21. csütörtök - Lovas jogosítvány (korábbi Bázis vizsga) gyakorlati vizsga része,  

10.21. csütörtök, 10.22. péntek - RA-s lovas vizsgák (a pontos időbeosztás a bírók 

javaslatai alapján kerül kialakításra) 

- földi munka vizsga 

- díjlovas vizsgák 

- ugró vizsgák 

- este: elméleti vizsgák  

Vizsga időponttal kapcsolatos igényeket csak korlátozott számban tudunk fogadni, így arra 

kérnénk benneteket, hogy próbáljátok meg szabaddá tenni magatokat a lovas vizsgák napjaira! 

Természetesen írjátok meg, ha kérésetek lenne ezzel kapcsolatban és ezt mi megpróbáljuk 

figyelembe venni, de megígérni viszont nem tudjuk.   

 

JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: 

Kérem, mindenki pontosan jelezze, mely napokon szeretne részt venni, és mely napokra igényel 

szállást a lovának!  

Azt is jelezzétek legyetek szívesek, hogy mely napokon szeretnétek edzeni Németh Gáborral, 

illetve azt is, ha saját edzővel jöttök Ezeket az információkat az e-mail mellékleteként küldött 

Jelentkezési lapon tudjátok feltüntetni. 

A jelentkezési lapot hajdu.marta@lovasterapia.hu címre kérem visszaküldeni 2021. 

szeptember 30-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  
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 Aki MLTSZ lovon edz, edzési díj: 3000 Ft/óra + 1000 Ft a ló használati díja 

alkalmanként, szintén az MLTSZ-nek fizeti  

 (aki az MLTSZ lovával vizsgázna, az mielőbb jelezze, hiszen a lovak csak korlátozott 

számban állnak rendelkezésre 

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

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

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

 az esti elméleti oktatás díjtalan 

 

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

LOVAK ÉRKEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRÉSEK, INFORMÁCIÓK: 

 fontos, hogy jelezzétek, hogy hoztok-e lovat, mert a lovaknak is előre bokszot kell 

foglalni – aki ezt korábban megtette, attól ezt újra már nem kérjük 😊 

 jelezzétek, hogy ha közös lóhasználat van, vagy lovatokat kölcsön adnátok másnak  

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

érkezés és távozás időpontját  

 lóbox 3000Ft/ ló/ nap saját ló esetén, amelyet az MLTSZ-nek kell fizetnie 

 

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 (a szükséges vakcinákról a jelentkezési lapon 

találtok leírást). 

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

vizsgán. 

 

 

LOVAK ETETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:  

A bokszfoglalás 3.000 Ft/nap ára tartalmazza a boksz bérleti díját, az alomszalmát, illetve a ló 

napi széna szükségletét. Kérem amennyiben valakinek a lova forgácson áll, azt SOS jelezze. 

Felhívjuk szíves figyelmeteket arra, hogy a tárgyázást és a friss almozást (a szalmát a 

bokszokhoz fogjuk készíteni) magatoknak kell megoldanotok! 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.  

 

Kelt: Fót, 2021.09.16. 

 

Üdvözlettel:   Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány csapata 


