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1. A házirend célja
Rögzíti  a  Csodafarm  működésének  szabályait.  Megismerteti  a  Csodafarm
területén  folyó  szolgáltatásokat,  programját,  tevékenységét,  fejlesztési
módszereit.  Tájékoztatást  nyújt  az  oktató,  nevelő,  terápiás  munka,
programszervezés  lehetőségeiről,  hatékonyságáról,  biztonságáról,
eredményességéről, ill. kockázatairól.

2. A házirend hatálya
A házirend kiterjed a 01521/1 és 0521/149 hrsz ingatlanok egész területére, a
Csodafarm területén tartózkodó személyekre (alkalmazott, ló tulajdonos, lovas,
a  fejlesztő  programban  résztvevő,  vendég,  látogató),  a  benntartózkodás  ideje
alatt.

3. A házirend érvényessége
A házirend 2018. szeptember 1-el lép hatályba és visszavonásig érvényes.

4. Általános szabályok

4.1. Nyitva tartás (dolgozók, bértartók, lovasok, látogatók)
A Csodafarmon dolgozók a munkaidejükben tartózkodhatnak a Csodafarm 
területén. 
Lovasok, lótartók: hétköznap: 14.00 - 20.00
                              hétvégén és munkaszüneti napokon: 9.00 - 20.00
Fentiektől – előzetes egyeztetés alapján el lehet térni.
Csodafarm előre egyeztetett időpontban fogad egyéni, vagy csoportos oktatáson,
terápián, fejlesztésen résztvevő személyeket. 

4.2. Bejelentkezés
A  lovas  oktatásra,  terápiás  lovaglásra  telefonon  (+36/30  953  68  63;  
+36/70 601 45 58) történik a bejelentkezés. (Lehetőség szerint hétköznap 8:00-
12:00  között.)  A  Csodafarmon  csak  az  előre  egyeztetett  időpontban
tartózkodhatnak  az  oktatáson,  terápián  részt  vevő  személyek  és  kísérőik.
Amennyiben  az  oktatáson,  terápián  részt  vevő  16  év  alatti  vagy
cselekvőképtelen személy 1 fő cselekvőképes 16 év feletti személy kíséretében
tartózkodhat csak az előre egyeztetett időpontban a Csodafarmon. 

4.3. Lovagláshoz, szükséges dokumentumok
A  lovaglás  megkezdése  előtt  szükséges  kitölteni  a  Nyilatkozat (1.  számú
melléklet)  illetve  a  Lovas  adatlapja (2.  számú  melléklet)  című
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dokumentumokat.  A  terápiára  érkezők  orvosi  leleteit,  anamnézisüket,  illetve
igazolásukat kötelesek bemutatni a terápiás lovaglás megkezdése előtt.

5. Térítési díj fizetésére, visszafizetésére vonatkozó szabályok
A lovas oktatás díját mindenkor az oktatás végén fizetik meg az oktatáson részt
vevők vagy kísérőik. Amennyiben a lovas oktatás az oktató elfoglaltsága miatt
nem valósul meg úgy a díjat vissza kell fizetni. Amennyiben az oktatáson részt
vevő  kifogást  emel  az  oktatás  színvonala,  minősége  miatt  úgy  a  felek
megegyezhetnek az oktatás díjának visszafizetése  mellett.  Az oktatáson részt
vevők tudomásul veszik, hogy az időjárás meghiúsíthatja a szabadtéri lovaglást,
ezért  az  oktatás  egy  másik  időpontban  való  megtartásához  járulnak  hozzá.
Foglalkozást lemondani a résztvevő részéről a 4.2. pontban jelzett rendszerben a
foglalkozás előtt 24 órával lehet lemondani. 24 órán belüli lemondás esetén a
térítési díjat meg kell fizetni.

6. A rendszeres tájékoztatás rendje és formái
A Csodafarmon rendszeres oktatásban, terápiában részesülő személyek (kiskorú
esetén  a  szülő  vagy  gondviselő)  folyamatos  tájékoztatást  kapnak  szóban  az
oktatóktól  fejlődésük  üteméről.  Amennyiben  írásos  visszajelzésre  való  igény
merül fel úgy arról az oktatókat tájékoztatják, akik a terápia végén kötelesek azt
kézhez  adni.  A  terápián  résztvevők,  illetve  gondviselőik  vállalják,  hogy  az
egyéb terápián, fejlesztésen tapasztalt változásokról szóban adnak tájékoztatást.
A felülvizsgálatokon kézhez kapott dokumentumokat a lehető legrövidebb időn
belül a lovas oktató felé bemutatják.

7. A foglalkozások, lovaglás, lótartás rendje
Bértartás (szabad kapacitás keretei között) a Csodafarm vezetője és a ló tulajdo-
nosa közti szerződés alapján történik.
Egyéni,  vagy  csoportos  foglalkozáson  való  részvétel,  lovaglás  a  4.1.  és  4.2.
pontban rögzítettek szerint lehet.
Lovasok súlyhatára: kezdő lovasok esetében: 60 kg felett a lovasoktató saját ha-
táskörében dönt a lovaglás, terápia megkezdéséről.
Mindhárom esetben a Házirend szabályainak betartása kötelező!
A Csodafarmon mindenki a saját felelősségére tartózkodik, pl: gondozza a lovát.
A lovaglópályán csak a lovasok és a trénerek/oktatók tartózkodhatnak. Kísérők, 
látogatók csak a pályán kívül várakozhatnak.

8. Egyéb foglalkozások
A Csodafarmon egyéb foglalkozási lehetőség: 
beltéri és szabadtéri gyermekfoglalkozás (6-14 éves korig) igény szerint . Pl.: 
óvodai, iskolai csoportoknak az intézmény saját szervezésében. Lovasbemutató,
nyílt nap, tanfolyamok, lovas képzések. A Csodafarmon egyéb foglalkoztatás 
nincs.
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9.  A Csodafarm  helyiségei,  berendezési  tárgyai,  eszközei  és  a
lovardához tarozó területek/terek használati rendje

9.1. Helyiségek (iroda, öltöző, „nyerges”-tároló, egyéb) használata
Az irodában tartósan csak az alkalmazottak, más személyek kizárólag ügyinté-
zés céljából tartózkodhatnak.
Az öltözőt és a nyerges tárolót a bértartók, a foglalkozáson résztvevők és az ok-
tatók használhatják.
A foglalkozáson résztvevők, lovasok, kísérők a számukra kijelölt WC-t, mosdót
használhatják.
A lakótérben csak engedéllyel lehet tartózkodni.

9.2. Berendezési tárgyak, szerszámok, eszközök, felszerelések használata
A Csodafarm tulajdonát  képező  eszközök,  tárgyak  szerszámok,  felszerelések
csak az oktatók engedélyével, csak az oktatás/fejlesztés, lovaglás céljára, annak
időtartama  alatt  és  a  Csodafarm területén  használhatók.  Annak  -  a  használó
hibájából  történő  sérülése,  elvesztése  -  a  használó  részéről  megtérítendő.  A
Csodafarm  tulajdonát  képező  eszközök  bizonyított  eltulajdonítása  azonnali
kizárást von maga után.

Bértartó  tulajdonát  képező  eszközök,  tárgyak,  felszerelések  tárolása  és
használata a szerződésben rögzítettek szerint történik.
Mind  a  Csodafarm,  mind  a  bértartó  tulajdonát  képező  tárgyak,  eszközök,
szerszámok,  felszerelések  rendeltetésszerű  használata  kötelező,  annak
előkészítése és elrakása a foglalkozás része. 
A foglalkozáson, lovagláson, oktatáson/terápián résztvevő egyéb értékeiről saját
maga, vagy kísérője köteles gondoskodni.

9.3. Látogatók által hozott dolgokra vonatkozó szabályok
A vagyonvédelem érdekében a Csodafarm üzemeltetője biztonsági kamerákat
alkalmaz.  Nyomatékosan  felhívja  a  figyelmet,  hogy  értékei  megóvásáról  a
látogatók,  oktatáson,  terápián  részt  vevők,  kísérők  maguk  kötelesek
gondoskodni. A felszerelések megrongálódásáért vagy eltűnéséért az üzemeltető
felelősséget nem vállal.

10. Terek, területek (udvar, közlekedők, parkolók, stb). 
A lovas pálya, karám rendeltetésszerű használata megengedett. 

10.1. Közreműködés a környezet rendben tartásában
A  lovas  oktatáson,  terápián  résztvevők,  oktatók,  edzők  kötelesek  az  általuk
használt  lovagláshoz,  ló  ápoláshoz szükséges  eszközöket  (kantár,  ostor,  kefe,
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nyereg, stb.) a rendeltetésnek megfelelően használni, azokat a helyben szokásos
rendben tárolni  és  a  foglalkozás,  oktatás  után a  mindenkori  helyére tenni.  A
Csodafarm  területén  használható  játékok,  kültéri  eszközök,  járművek
rendeltetésszerű használata megengedett, azok állapotának megóvása kötelező.
A fent említett eszközök használata a Csodafarm területén belül lehetséges.

11. A lovaglásra vonatkozó szabályok
A  lovaglás  szép,  de  veszélyes  sport.  A  lovak  menekülő  állatok,  reakcióik
gyakran kiszámíthatatlanok. Hang, mozdulat, egyéb külső hatás megijesztheti,
ezért a 9. pontban meghatározottak szerint –kiskorú esetében felügyelet mellett
MINDENKI A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE LOVAGOL!
Ló-lovas párosítása a lovas oktató feladata a lovas tudásszintje, testmérete, az
oktatási, terápiás cél alapján.
A lovas oktató utasításait a lovas mindenkor köteles betartani.
Lovaglás közben minden lovas felelős a saját és a többi lovas, valamint a ló
biztonságáért.
A foglalkozás alatt a lovaglásban résztvevő az állatoknak okozott kárt köteles
megtéríteni.
Lovat a karámból csak engedéllyel szabad kivinni.
A  ló  fel  és  leszerelését  –  az  erre  kijelölt  képzett  személy,  illetve  annak
irányításával  a  lovas  végzi,  az  erre  kijelölt  helyen.  (Heveder,  kengyelszár
hosszának, kantárokon lévő szíjak biztonságos beállítása.)

12. Magatartási (etikai) szabályok
A Csodafarm területén  lévő  ingatlanok,  eszközök,  járművek  rendeltetésszerű
használata  a  9.  pontban meghatározottak szerint  –kiskorú esetében felügyelet
mellett engedélyezett.
A  Csodafarm  területén  a  hangos  zajkeltő  eszközök  használata  és  a  lovak
közelében  hirtelen  mozdulatot  tenni  tilos,  mivel  megzavarhatják  az  állatok
nyugalmát, menekülésre késztethetik a lovakat.
A Csodafarm bármely  ingóságában,  vagy  ingatlanában  okozott  kárért  a  kárt
okozó  felel.  Amennyiben  kutya,  ló,  kiskorú  gyermek  a  károkozó,  akkor  a
tulajdonos  és/vagy  szülő/  gondviselő  a  helyreállítás  erejéig  tartozik  anyagi
felelősséggel.

Dohányzás, nyilt láng használata az intézmény egész területén tilos.
A lovak etetése tilos. Jutalmazás céljából kizárólag az oktató, vagy lóápoló által
engedélyezett élelem adható az állatoknak.
Foglalkozásokra,  lovaglásra kizárólag erre  alkalmas öltözék viselése kötelező
(hosszú  nadrág,  zárt  cipő).  Szoknya,  rövidnadrág,  papucs,  szandál  használata
balesetveszélyes.  Lóra ülő személynek kobak viselése  kötelező,  kivéve,  ha  a
terápiát vezető úgy dönt, hogy nem szükséges (PATH irányelvek alapján)!
Lovaglás alkalmával a lovon ülőnek tilos enni, inni, rágózni, telefonálni, zenét
hallgatni.
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Szeszes italt, gyógyszert, más tudatmódosító szert fogyasztó nem ülhet a lóra. Őt
és a nem megfelelő fizikai/mentális állapotba lévő személyt foglalkozást vezető
oktató eltilthatja. 
Széna- és szalmabálára felmászni, arról ugrálni tilos.

13. A Csodafarm területén lévő állatokkal való bánásmód

13.1. Lovak 
A ló egy menekülő állat, ezért ha megijed, rúghat, haraphat. Legyünk óvatosak a
közelében. Határozottan közelítsük meg őket, de csak akkor, ha már biztosak
vagyunk  benne,  hogy  észrevett.  Javasoljuk  általában  a  lovat  a  bal  oldaláról
megközelíteni. Szeretik a kiszámíthatóságot. Vezetésekor a ló válla a mi vállunk
mellett haladjon. Ha a lábát tisztítjuk, vagy vizsgáljuk, ne térdeljünk le mellé,
hanem hajolva végezzük a műveletet. 

Egy  kis  gyakorlással  a  ló  viselkedése  megérthető.  Egyes  testrészek
megfigyelésével a ló hangulata megismerhető.

 Pl: Szemek és környéke mutatja, hogy a ló nyugodt, vagy mérges. Ha megijed,
a szem fehérje kitágul.

Ha  a  lábával  a  földet  „kapálja”,  akkor  türelmetlen.  Ha  az  egyik  hátsó  lábát
felhúzza és rángatja, akkor rúgni készül. Valamiért haragos.

Ha  a  farkát  leszorítja,  akkor  nem  érzi  jól  magát,  vagy  feszült.  Ha  lazán
csapkodja,  akkor  nyugodt,  elégedett.  Ha  magasan  tartja,  akkor  jókedvű.  Ha
előre, hátra csapkodja, akkor kényelmetlenül érzi magát.

A ló szája  kifejező.  A táplálék nélküli  rágás,  ill.  a  száj  nyalogatása  alázatot
jelent. Hangot haragjában ad.

A  ló  legérzékenyebb  szerve  a  fül.  Az  előre  álló  fül  azt  jelenti,  hogy  a  ló
érdeklődik. Ha egyik füle előre, másik hátra áll, azt jelenti, hogy a ló a háta
mögött lévő dologra figyel. Pl: a lovasára. A szorosan fejhez szorított fül jelzi,
hogy a ló dühös, harapásra, vagy rúgásra készül.

A  ló  ápolásában  mindenki  részt  vehet  (bértartóknak  saját  lovuk  gondozása
kötelező!), de a lovak megközelítés csak a személyzet (elsősorban a lovasoktató)
részvételével, felügyeletével, útmutatásával lehet. Ápolás közben beszéljünk a
lóhoz, bánjunk vele gyengéden, érzékeny testrészükre ügyeljünk. 10 év alatti
gyermek a ló ápolásában csak felügyelet mellett vagy nem vehet részt.

A villanypásztor alatt/között átmászni tilos. Legeltetési területet, karámot,
beállót az oktatók felügyeletével lehet látogatni.
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13.2. Kutyák
A Csodafarm területére kutyát csak pórázon vezetve lehet behozni előre
egyeztetve! A  kutyák  felügyeletéről  tulajdonosaik  kötelesek  gondoskodni.
Emberre, gyermekre, lóra, vagy bármilyen más állatra veszélyes eb a lovardában
nem tartózkodhat. A lovas pálya területére kutyát tilos bevinni, vagy beengedni!
A  lovaglás  ideje  alatt  a  tulajdonosok  kötelesek  kutyájuk  elzárásáról,
megkötéséről  vagy más jellegű felügyeletéről  gondoskodni.  A kutya ürüléket
minden tulajdonos köteles azonnal eltakarítani.

13.3. Egyéb állatokkal
A Csodafarm területén megjelenő állatokkal (védett, vad, stb.) a Csodafarmon
tartózkodók  saját  felelősségükre  érintkezhetnek.  Az  állatok  természetes
életkörülményeinek  és  vonulási  útvonalának  tiszteletben  tartása  minden  a
Csodafarmon  tartózkodótól  kötelező  és  elvárt,  az  állatok  nyugalmának
megzavarása tilos.

14. Biztonsági előírások
A  Csodafarm  egész  területe  „C”  tűzveszélyességi  osztályba  soroltan
tűzveszélyes, ezért a Csodafarm területén, a kijelölt dohányzóhely kivételével a
dohányzás és a nyílt láng használata tilos!
A  Csodafarmon  folyó  tevékenységek  (lótartás,  lovaglás  stb.)  fokozottan
balesetveszélyesek, ezért a balesetek megelőzése érdekében minden a területére
lépő  személy  köteles  az  üzemeltetővel  együttműködni,  az  előírásokat
maradéktalanul  betartani,  a  tapasztalt  hiányosságokat  és  potenciális  baleseti
forrásokat az üzemeltető felé jelezni. 
A Csodafarm alapvető  célja,  hogy színvonalas  és  kulturált  kikapcsolódási  és
sportolási lehetőséget biztosítson látogatói számára.
A karám villanypásztorral van körül kerítve, ezért oda belépni csak a személyzet
tagjával lehet. A vllanypásztor megfogása szigorúan tilos, életveszélyt okozhat.

15. Tudnivalók a lovaglásról

15.1. Alapelvek

15.2. Kockázatok
Aki a lovaglást - akár terápiás, akár szabadidő eltöltés céljára, vagy sportként -
választja,  fel  kell  készülnie  ill.  fel  kell  őt  készíteni  annak  kockázataira  is.
Gyermek esetében ez vonatkozik annak szülőjére/gondviselőjére is. 
A  lovas  legnagyobb  kockázatként  a  lóról  történő  leesést  tartja.  (Nem  kell
kudarcként felfogni, ha „ledobja” a ló, ez kezdetben többször is előfordulhat,
annak csökkenése majd a ló és lovas rutinján, összeszokásán, pszichés állapotán
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múlik.)  Az esés  leggyakoribb oka a  balesetveszélyes,  helytelen ülés.  A lóról
történő esést meg kell tanulni.
Különbséget kell tenni a lóról történő esés és a lóval való bukás között. Utóbbi
leginkább  ugratásnál  fordul  elő.  Ez  esetben  arra  kell  törekedni,  hogy  minél
messzebb kerüljünk a lótól.
Reális kockázatként kell számítani arra, hogy a ló megrúgja, vagy megharapja
lovasát.  (A jó lovas megérzi,  ha ez „szeretetből”,  vagy haragból történik.) A
lovakkal való bármilyen foglalkozás nagyfokú elővigyázatosságot, ugyanakkor
határozottságot követel. 

Fontos  elem  a  ló  (de  még  a  lovas)  személyiségének,  kiszámíthatóságának
elsajátítása.
El kell kerülni a ló „idegessé” tételét, annak kiváltó okait meg kell szüntetni a
lovaglás általános és magatartási szabályainak betartásával.
A  lovasnak  le  kell  küzdeni  a  kockázatoktól  tartó  félelmét,  hiszen  súlyos
sérülések  ritkán  fordulnak  elő.  Megelőzését  segíti  a  biztonsági  szabályok
betartása, a védőfelszerelések és eszközök használata. Bízni kell önmagában, a
lovában és a trénerében.
Az  oktató  elsődleges  feladata  -  határozott  instrukciókkal  -  a  ló  és  lovas
kapcsolatának  legszabályosabb,  legbiztonságosabb  megalapozása,  az
elfogadhatatlan viselkedés korrigálása.
Ló és lovas kapcsolatának alakításában fontos a rendszeresség, a gyakorlás.
A fentiek ellenére tisztában kell lenni, hogy a lovaglás alkalmával, ill.  előtte,
utána  a  lóval  való  találkozás  során  sérülés  következik  be.  Leggyakoribb  a
horzsolás, sebesedés, rándulás, vagy végtagtörés, eszméletvesztés. (Súlyosabb
sérülés elkerülhetetlen, illetve, halállal végződő baleset nagyon ritkán fordul elő
az is inkább a lovas sportban.)
Amennyiben  rándulás,  vagy  végtagtörés,  eszméletvesztés,  esetleg  más
komolyabb  sérülés  gyanúja  felmerül,  ne  akarjuk  magunk  ellátni  a  sérültet.
Azonnal vigyük orvoshoz, vagy hívjuk a mentőket!
Az  ismertetett  kockázatokat  elővigyázatosságból  tartalmazza  a  házirend,  ne
tántorítson  el  senkit  a  lovaglás  szórakoztató  szépségétől,  az  egészségre
bizonyítottan vonatkozó fejlesztő hatékonyságától!

16. A házirend elfogadására vonatkozó szabályok
A Csodafarm üzemeltetője  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  körülmények
alakulásának függvényében a házirendet egyoldalúan megváltoztassa, és erről az
érintetteket hirdetmény útján tájékoztassa.
A házirendet, annak módosítását megismertem, az abban foglaltakat tudomásul
vettem, betartását és betartatását vállalom.

A  házirendben  nem  szabályozott  kérdésekben/ügyekben  a  Ptk.  szabályai  az
irányadók. Vitás kérdésekben a felek a Kecskeméti Járásbíróság illetékességét
kötik ki.
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