
                                                                                                                                                                                                                                                    A hír levé l  

megje lenésének dátuma  

I .  évfo lyam,  1.  szám  

A Magyar Lovasterápa Szövetség hírlevele 

K 

Ö 

Sz 

Ö 

N 

T 

Ő 

 

Köszöntő Tartalom 

 Beszámoló a 2007 évi 

tevékenységünkről 1 

 Fogyatékosok lovasversenye 

Fót 2007 1 

 Beszámoló a Magyar 

Lovasterápia Szövetség 2007-

es sarlóspusztai 

továbbképzéséről 1 

 Tíz éves a Magyar 

Lovasterápia Szövetség 2 

 2008. évi tervezett 

programjai 2 

 Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat Lovasterápiás 

Központ- Fót 2 

 „Lóvarázs” az Aranyossy 

Ágoston Általános  

Iskolában 2 

 Az UNICORNIS Egészségforrás 

Alapítvány 3 

 VAK OVI-LOVI (Lovasterápia 

Intézményes keretek  

        között) 3 

 Képzéseink 3 

 MLTSZ hírlevél 3 

 

Közelgő 
események 

 1. esemény 

 2. esemény 

 3. esemény 

MLTSZ 

Teréz krt 24. 

 

Budapest, 1066 

Telefon: 

+3614757018 

Fax: 

 

E-mail: 

mltsz@gyermekmento.hu 



2/18 oldal 

 Beszámoló a 2007 évi tevékenységünkről 

 
A 2007-es évben is programokban gazdag évet 
zártunk, hiszen tevékenységünk jelentős részét 
az oktatások, képzések, valamint egyéb 
programok szervezése és lebonyolítása tette ki.  

Januárban az Oktatási Bizottság a parasport 
képzéssel kapcsolatos kérdéseket tárgyalta 
meg. Kiküldtük a gyógypedagógus 
lovasterapeutáknak azokat a kérdőíveket, 
melyekben az előző évben végzett munkájukról 
szerettünk volna információkat és számszerű 
adatokat kapni. Sajnos csak nagyon kevesen 
küldték vissza kitöltve a kérdőíveket, így a 
kérdőívek értékelése nem valósulhatott meg, 
jelen beszámolómban sajnos nem tudom 
bemutatni a gyógypedagógus munkacsoport 
tagjai által végzett számszerű eredményeket.  

Megszerkesztettük és kiküldtük a tagoknak a 
2007-es év programjait, rendezvényeit és egyéb 
információkat tartalmazó hírlevelet.  

Januárban került sor Fóton az akkreditált 
lovasterapeuta képzésben (2006-os évfolyam) 
résztvevő hallgatók számára a B modul elméleti 
óráinak oktatására.  

Februárban a Parasport képzésünkben 
résztvevő hallgatók elméleti oktatása 
kezdődött meg, valamint a fóti Lovasterápiás 
Központ a lovas edzők, lovas oktatók elméleti 
és gyakorlati továbbképzésének adott otthont.  

Március elején a leendő lovasterapeuták (a 
gyógytornászhallgatók Balogunyomban, a 
gyógypedagógusok Fóton) futószáras és 
hosszúszáras elméleti és gyakorlati oktatáson 
vettek részt. Ebben a hónapban folytatódott a 
Parasport képzésben résztvevő hallgatók 
elméleti oktatása. Márciusban a lovasedzők, 
lovasoktatók számára két napos továbbképzést 
szerveztünk Fóton Kövy András vezetésével. A 
hónap végén Peter Holzmüller a pszichológus 
csoport számára futószáras gyakorlatot tartott.  

Április elsején megint Kaposvár adott otthont 
az Integrált Lovastorna Versenynek, melyen a 
korábbi évekhez hasonlóan a Magyar 
Lovasterápia Szövetség számos tagja vett részt 
csapatával versenyzőként vagy nézőként. 
Április végén elméleti és gyakorlati órákat 
tartott Fóton Willem Lieshout, aki a 
pszichológus csoport képzését irányítja az 
elmúlt két évben. Németh Gábor vezetésével 
lovasfelkészítő hetet tartottunk azoknak a 
képzésben résztvevő hallgatóknak, akiknek 
lovasvizsgát kellett tenniük. Ezt a hónapot 
Fóton egy házi versennyel zártuk, ahol az itt 
dolgozó lovasterapeuták és segítők indultak.  

 

 
 

A versenyzőknek A és L osztályos díjlovas 
feladatokat kellett bemutatni.  

Májusban került sor a pszichológus csoport és a 
lovasterapeuta képzésben résztvevő hallgatók 
futószáras és hosszúszáras elővizsgájára. Évzáró 
lovasterápiás házi versenyt rendeztünk a 
hozzánk fejlesztésre járó gyermekek számára. 
Május végén  Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat által szervezett városligeti 
gyermeknapi programon lovasterápiás 
bemutatókat tartottunk, játszóházat 
szerveztünk a gyerekeknek és információs 
sátrunkban szóróanyagokkal láttuk el az 
érdeklődőket a lovasterápiás munkánkról.  

Júniusban lovasfelvételi vizsgát tartottunk 
azoknak a gyógypedagógusoknak és 
gyógytornászoknak, akik az akkreditált 
lovasterapeuta képzés 2007-es évfolyamára 
jelentkeztek.  

Júliusban Németországból Peter Holzmüller 
szervezésében hippoterapeuta hallgatók 
érkeztek fóti Lovasterápiás Központunkba 
gyakorlati oktatásra.  

A nyár folyamán négy alkalommal egyhetes 
integrált lovasterápiás táborot tartottunk 
óvodások, kisiskolások kamaszok és fiatal 
felnőttek számára.  

Szeptember 21 – 22 - 23. -án került sor Fóton 
immár harmadik alkalommal a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat támogatásával a 
Nemzetközi és hazai díjlovas versenyre (CDI 
***/CDN) és a Fogyatékosok lovasversenyére. 
Szeptemberben pótlovas felvételi vizsgát 
tartottunk a 2007-ben induló akkreditált 
lovasterapeuta képzésben résztvevő 
hallgatóknak.  

Októberben Sarlóspusztán került 
megrendezésre a Magyar Lovasterápia 
Szövetség kéthetes továbbképzését, melyen 
nyolc különböző csoport vett részt.  

December elején egynapos továbbképzést 
szerveztünk a lovasoktatók és lovasedzők 
számára Kövy András vezetésével.  

 

 

Bozori Gabriella 
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Fogyatékosok lovasversenye Fót 2007 

Az idei évben immár harmadik alkalommal 
rendezte meg a Magyar Lovasterápia Szövetség  
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
védnökségével és támogatásával  Nemzetközi 
és Hazai Díjlovas Versenyét és a Fogyatékosok 
Lovas Versenyét. A versenynek a fóti 
lovasterápiás centrum adott helyet. 

Az elmúlt két évben is számos csapat nevezett 
a fogyatékosok lovas versenyére, de az idei 
évben még nagyobb volt az érdeklődés, hiszen 
az eddigi versenyszámokat újakkal is 
bővítettük, így még több sérült kisgyermek 
tudott kategóriájának és állapotának megfelelő 
számokban bemutatkozni.   

A hippoterápiás versenyszámokat az idei évben 
írtunk ki először három kategóriában.  C1 és C2 
kategóriában a mozgásukban akadályozott 
lovasoknak díjlovas programot kellett 
bemutatni lépésben és ügetésben. A C3  
kategóriában hosszúszáras padödőt mutattak be 
a lovasok, a terapeuták és a lovak együttesen, 
melyben háromszor két pár indult. Ez a 
versenyszám nagyon jól bemutatta a 
hippoterápia lényegét, hiszen a lóvezetők 
hátulról hosszú száron vezették a terápiás 
lovakat. A gyógypedagógiai lovaglásban is 
meghirdettünk egy új versenyszámot, melyre 
csapatok nevezhettek, szabadon választott 
témában. Olyan rövid 5 perces előadást kellet 
bemutatni, melyben a ló is fontos szerepet 
kapott. Sajnos erre a versenyszámra az idén 
még csak a szentesi csapat nevezett, akik a 
Rómeó és Júlia egy jelenetét dolgozták át és 
tanulták be erre az alkalomra.  
Előadásukkal nagy sikert arattak, magam 
részéről nagyon remélem, hogy jövőre többen 
is próbálkoznak hasonlóval, így tovább 
színesíthetjük versenyünk programjait. Fontos 
kiemelni azt, hogy itt nem egyszerűen lovas 
versenyről van szó, hanem egy terápiás célú 
lovas versenyről, ahol a gyógypedagógiai, 
pszichológiai fejlesztésnek kiemelkedő szerepe 
van a sportteljesítmény mellett. 
Az idei évben is nagyon sikeres volt a díjlovasok 
és fogyatékos lovasok közös játékos csapat- 
versenye, ahol a vegyes csapatokban 3 ifjú 
lovas 3 sérült lovassal versenyzett karöltve. 
Nagyon izgalmas volt a verseny a csapatok 
mindvégig fej-fej mellett haladtak és a 
gyerekek nemegyszer szinte gyakorlottabbak 
voltak az egyes ügyességi feladatokban, mint a 
díjlovasok. A versenyszám két házigazdája 
Wichmann Tamás kenuvilágbajnok és Tarsoly 
Csaba a Quaestor csoport elnök- 

vezérigazgatója volt. 

Még érdekesebbé tette a versenyt, hogy a 
kommentátor szerepét egy vérbeli sportriporter 
Szepesi György vállalta. A vidám és jó 
hangulatú verseny a díjlovasok és a gyerekek 
tiszteletkörével zárult. A korábbi évekhez 
hasonlóan három kategóriában rendeztünk 
önálló lovaglást ügyességi pályán: tanulásban 
akadályozott, értelmileg akadályozott és 
hiperaktív gyermekek számára. Ugyanezekben a 
kategóriákban írtunk ki gyógypedagógiai 
lovastorna versenyt, itt azonban a 
fogyatékosság típusa mellett életkor szerint is 
három további csoportra bontottuk a 
gyerekeket. Versenyeztek a kicsik 5-8 éves 
korosztály, őket követték a 9-12 évesek, majd 
a 13 év felettiek zárták a sort. Minden 
versenyszámnak a házigazdája nyitotta meg a 
versenyt és adta át a díjakat. Házigazdáink 
között köszönthettük a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat számos tagját : Dr 
Dobrev Klárát, Dr. Kövér Lászlót, Dr. Mádl 
Ferencet a Magyar Köztársaság volt elnökét, 
Tarsoly Csabát, Szepesi Györgyöt, Járai 
Zsigmondot, és Kuncze Gábort, de voltak akik 
az idén először tiszteltek meg minket 
látogatásukkal, mint Őexc. Bente Angell-
Hansen norvég nagykövetasszony, és Scharek 
Viktor úr, VFT Kft ügyvezető igazgatója. 
Reméljük, hogy jövőre már ők is visszatérő 
házigazdák lesznek a Fogyatékosok Lovas 
Versenyén. Vasárnap délután került sor a 
Jámbor Vilmos Emlékversenyre, ahol két 
fordulóban egyszerre 5-5 csapat, 20 kisgyerek, 
5 ló, 5 lóvezető és 5 kísérő szerepelt. Minden 
csapat teljesítményét külön bíró értékelte. A 
csapattagok lelkesen buzdították egymást és a 
lovakat is, hiszen itt nem csak az ügyesség, 
hanem a gyorsaság is számított.  

Az idei évben az ország számos pontjáról 
összesen 14 csapat jött el hozzánk, 87 
versenyzővel és körülbelül 30 kísérő segítette a 
gyerekeket. A látássérült gyermekeknek két 
külön versenyszámot hirdettünk: ügyességi 
feladatok vezetett lovon, és gyógypedagógia 
lovastorna. 

 

 

Bozori Gabriella 
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Beszámoló a Magyar Lovasterápia Szövetség 2007-es 

sarlóspusztai továbbképzéséről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Magyar Lovasterápia Szövetség 2007. október 
13-28. között Sarlóspusztán szervezte meg 
kéthetes továbbképző tanfolyamát.  

A sarlóspusztai képzés keretében nyolc 
különböző csoport számára szervezünk elméleti 
és gyakorlati oktatást.  

A parasport képzésben résztvevő hallgatók Ulf 
Wilken elméleti és gyakorlati óráin vehettek 
részt a következő témakörökben:  

 parasportra alkalmas lovak 

 versenyre felkészítés, edzés, 
versenyrendezés, technikai megsegítés  

 mozgáskorlátozottak és értelmileg 
akadályozottak lovassportja, 
edzésvezetés, edzéstervezés  

A fentiek mellett hazai oktatók előadásait is 
meghallgatták.  

A segítő tanfolyamot az idén öt fő teljesítette 
sikeresen. Az egyhetes elméleti és gyakorlati 
képzés szóbeli és írásbeli vizsgával zárult. A 
tanfolyam célja: olyan segítők kiképzése, akik 
egy terápiás teamben végzett terapeuta mellet 
segítőként működnek közre, a tanfolyam önálló 
terápiás tevékenységre azonban nem jogosít. A 
tanfolyamon résztvevők több témakörben is 
tájékozódtak. Előadásokat hallgathattak: a ló 
anatómiájáról, takarmányozásról, tartásról, a 
lovas szakágakról, a lovas felszerelésekről. 
Gyakorlati ismereteket szerezhettek: a 
lóvezetésről, a futószárazásról, a lovak 
viselkedéséről, a biztonsági előírásokról és a 
terápiás lovakról.  Az Magyar Lovasterápia 
Szövetség történetéről, képzési rendszeréről is 
tájékozódtak a leendő segítők.  
Kiegészítő ismereteket kaptak: a terápiás team 
tagjairól, a fogyatékosságokról, indikációkról és 
kontraindikációkról,  
a lovasterápia felosztásáról, ágairól,  
a gyógypedagógiai lovaglásról és lovastornáról,  
a hippoterápia elméletéről és gyakorlatáról,  
a pszichoterápiáról valamint a parasportról.  
A sarlóspusztai tanfolyamunkon került sor a: 
Bázis, a DRA-IV-es és a  DRA-III-as szintű lovas 
vizsgákra német vizsgabiztosok: Kurt Lehmann 
és Isabelle von Neumann-Cosel részvételével.  
Sikeres bázisvizsgát 11 fő, DRA-IV-es vizsgát 13 
fő, DRA-III-as vizsgát 2 fő, DRA-III speciális 
díjlovas vizsgát 2 fő, DLA-IV-es futószáras 
vizsgát 1 fő tett. 

 
 
 
 
 

A lovasedzők és lovasoktatók továbbképzésük 
keretében megtekintették a különböző szintű 
lovas és futószáras vizsgákat, előadást 
hallgattak a Német Lovas Szövetség 
vizsgarendszeréről. A továbbképzést Kövy 
András vezette.  

A sarlóspusztai tanfolyamon kezdték meg az 
akkreditált lovasterapeuta képzésben (2007-
es évfolyam) résztvevő hallgatók 
tanulmányikat. Az első héten az A (alapozó) 
modul témáit hallgatták meg. Ismereteket 
szereztek: az ember és a ló anatómiájáról, a ló 
egészségtanáról, a lovaglás biomechanikájáról, 
továbbá a lovasterápia fogalmáról és 
felosztásáról, a ló és a lovaglás általános és 
speciális hatásairól, a fogyatékosságokról és a 
lovas szakágakról. Az említett témákon kívül 
részt vettek lovardai gyakorlaton, valamint a 
Tellington módszer elméleti és gyakorlati óráin.  

Az akkreditált lovasterapeuta képzés 2006-os 
évfolyamának hallgatói részt vettek a lovas 
felkészítő héten, valamint teljesítették a 
képzés további folytatásához szükséges Bázis 
vizsgát és a DRA IV-es lovasvizsgát.  

A már végzett gyógypedagógus 
lovasterapeuták továbbképzésén 9 fő vett 
részt. Előadást tartott: Komjáthy György: A 
lovak küllemi bírálata és a sportteljesítményük 
összefüggéséről, Hatvani Erika és Csuhanicsné 
Bakos Ildikó: A kognitív fejlesztés és 
lovasterápia összefüggéseiről valamint Bozori 
Gabriella: A Speciális Olimpia 
versenyszámairól; a fóti lovasversenyről és 
nyári táborról.  

A pszihológus csoport tagjai sarlópusztán 
fejezték be a két éve kezdődött 
képzésüket. Willem Lieshout vezetésével. A 
csoport tagjainak egy része sikeres Bázis, 
DRA-IV, illetve DRA-III-as lovasvizsgát tett.  

A Magyar Lovasterápia Szövetség Sarlóspusztán 
ünnepelte tizedik születésnapját. Ezen 
alkalomból konferenciát és szakmai találkozót 
szerveztünk, ahol minden szakág egy-egy 
képviselője előadást tartott különböző 
témákban, valamint meghívtuk néhány kedves 
régi oktatónkat is erre az alkalomra.  
Dr. Edvi Péter felelevenítette a Magyar 
Lovasterápia Szövetség történetét, Wagner 
Kinga előadást tartott A terápiás 
lovasversenyek a bírók szemszögéből címmel.  
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Kissné Hatvani Erika: A magatartászavaros 
gyermekek lovasterápiás megsegítéséről, Bozori 
Gabriella: Élményterápiás nyári táborokról, 
Peter Holzmüller: A hippoterápia szakág 
fejlődéséről, Kövy András: A Magyar királyi 
Honvéd Lovagló- és Hajtótanárképző Iskola 
történetéről beszélt. Katona Enikő ismertette a 
Magyar Lovasterápia Szövetség korábbi 
tanfolyamait, képzéseit, Szüle Eszter: A 
lovasterápiában részt vevő látássérült gyermekek 
APAS méréséről  és annak eredményeiről 
tájékoztatta a hallgatóságot. Györgypál Zoltánné: 
A hippoterápia magyarországi helyzetét, és Prof. 
Med. Carl Klüwer az FRDI - Federation Riding for 
Disabled International (A Nemzetközi 
Lovasterápia Szövetség) történetét és fejlődését 
ismertette.  
 

 

 

 

Az előadások után a résztvevők egy  kötetlen 
beszélgetés formájában vitatták meg a Magyar 
Lovasterápia Szövetség múltját, jelenét és 
jövőjét érintő kérdéseket, valamint hangulatos 
zenés-táncos mulatság zárta a  születésnapi 
ünnepséget. 

 

 

Bozori Gabriella 

 

 

 

 

Tíz éves a Magyar Lovasterápia Szövetség 

Egészen pontosan tíz éve és két hónapja 
annak, hogy 1997. november közepén egy a 
sérültek lovagoltatásával foglalkozó lelkes 
csapat megalakította a Magyar Lovasterápia 
Szövetséget. Mik voltak a célok, és mit 
sikerült belőlük megvalósítani az elmúlt 
években? Ezekre a kérdésekre ad 
összefoglaló választ ez a néhány írás, melyet 
a Magyar Lovasterápia Szövetségen belül 
tevékenykedő szakemberek tesznek közzé. 

 

Az írások megjelenése nagyon időszerű, mivel a 
szövetség tíz éves fennállása alatt, mindössze 
két cikk jelent meg a Gyógypedagógiai Szemle 
oldalain munkánkról. Annak ellenére, hogy a 
szövetség tagsága folyamatosan bővül és egyre 
több kitűzött célunkat valósítjuk meg, gyakran 
kapunk hírt arról, hogy „lovasterápia vagy 
gyógylovaglás” címszó alatt rossz körülmények 
között, semmiféle szakirányú képesítéssel nem 
rendelkező személyek végzik tevékenységüket.    
Most már egyre több helyen van rá lehetőség, 
hogy képzett szakemberhez kerüljenek a 
lovasok, az érdeklődő gyógypedagógusok, 
gyógytornászok és lovasedzők pedig 
hozzájussanak a képzési-továbbképzési 
lehetőségekhez. Ennek természetesen ára van, 
mely nemcsak pénzben, hanem időben, 
kitartásban és elhivatottságban is mérhető.  

 

 

Érdemes azonban elgondolkodni azon, mi a 
drágább: néhány óra ingyen lovaglás után 
jobb esetben félelemmel, rosszabb esetben 
begipszelt lábbal távozni, vagy megtalálni 
egy olyan fejlesztési, sportolási 
lehetőséget, ami egy életen át sikereket 
adhat az egész családnak.  Az alábbiakban 
olvashatók az alakuláskor megfogalmazott 
célok és az, ami megvalósult… 

Szövetségünk célja a lovasterápiával, mint 
komplex egészségügyi és pedagógiai célú 
prevencióval, habilitációval, és 
rehabilitációval foglalkozó intézmények és 
személyek országos szintű összefogása, 
érdekeinek védelme. 

 

Céljaink továbbá: 

 

1. A lovasterápiával foglalkozó 
szakemberek képzése, továbbképzése 

 2002-ben indítottuk el  Lovasterapeuta 
képzésünket: 

hippoterápia, gyógypedagógiai lovaglás 
és lovastorna szakágakon 
(OKM298/90/2006). 

 

 

 

 



 2006-ban felnőtt oktatási tanfolyam keretében 
a parasport oktatói képzés Fogyatékosok 
 Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) és a 
Magyar Lovasterápia  Szövetség 
Alapítvány (MLTSZ) közös szervezésében 
 elindult a "Fogyatékos  személyek lovas 
sportjának kiegészítő szakirányú ismeretei" 
címmel. 

 A pszichoterapeuta továbbképzés 
akkreditáltatása folyamatban van. 

 A lovasterapeuta és parasport oktató 
képzéseken kívül minden évben megszervezzük 
az általános ismereteket adó „Lovasterápiás 
segítő” tanfolyamot is. Az itt végzett 
személyek önállóan nem vezethetnek 
lovasterápiás foglalkozásokat, azonban a
 terapeuták munkáját szakszerűen tudják 
segíteni. 

2. Normák, szabályok kidolgozása, nemzetközi 
standardok meghonosítása  

 A képzéseinken oktató terapeuták és edzők 
kiképzése a „képzők képzése” program 
keretein belül történt meg. Tanfolyamainkra, 
továbbképzéseinkre az adott szakterület 
 nemzetközileg is elismert oktatóit hívjuk 
meg. Többször oktatott nálunk Octavia 
 Brown és Prof. Dr. Carl Klüver ( Nemzetközi 
Lovasterápiás Szövetség volt elnökei) és 
 Gundula Hauser a szövetség jelenlegi 
vezetője.  

3. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása 

 Elnökségünk tagjai rendszeresen részt vesznek 
a nemzetközi szövetség konferenciáin, 
továbbképzésein. A legnagyobb előrelépést 
ezen a területen azonban a  2003-ban 
Budapesten rendezett  XI. Nemzetközi 
Lovasterápiás Világkonferencia  jelentette. 

4. Külföldi betegek és vendégek Magyarországra 
hívása 

 A külföldi betegek Magyarországi lovasterápiás 
kezelése még nem indult el, azonban ebben az 
évben először külföldön- Romániában-élő 
gyógytornász is felvételt nyert hippoterapeuta 
képzésünkre.   

 Emellett Németországból második éve érkeznek 
hippoterapauták nyári gyakorlatra fóti oktató 
központba. 

5. Tanfolyamok és konferenciák szervezése, 
tananyagok, kiadványok szerkesztése és kiadása  

 A konferencia szervezésről már részben esett 
szó, de meg kell említeni, hogy több helyen is 
tartottunk előadásokat szakmai (MAGYE 2006, 
REHA 2003, 2005,) és ismeretterjesztő 
konferenciákon az elmúlt évek során.                                                                                                                 

 

 

 A szövetség oktatási bizottságában 
tevékenykedő tagok közül többen is 
jelentettek meg jegyzetet: 

Bozori Gabriella: Lovasterápia- Gondolatok 
és vázlatok a gyógypedagógiai lovaglás és 
lovastorna témaköréből (Polu-Press Kkt. 
Székesfehérvár 2002) 

Bozori Gabriella: A gyógypedagógiai lovaglás 
eredményességének vizsgálata (CSÁK-CODEX 
Kft. Pákozd 2005) 

Györgypál Zoltánné: Lovasterápia-
Hippoterápia 

Előkészületben van a terapeuták lovas 
vizsgákra történő felkészülését segítő: 
    dr. Wagner Kinga: Felkészülés a 
lovasvizsgákra- Lóismereti alapvizsga és 
rajtengedély  vizsga című könyv 
 
6. A szakterületen dolgozó személyek és 
intézmények munkafeltételeinek javítása, a 
szakma elismertetése 

 A munkafeltételek javítása a szövetség 
munkájának egyik legnehezebb feladata. A 
2002-től kidolgozásra került Nemzeti 
Lovasprogramban a lovasterápia mint a 
lovas iparág egyik fejlesztendő területe 
jelenik meg, de mivel a program 
megvalósítása késik, így annál több bíztató 
eredményről, mint hogy a kidolgozáshoz 
szövetségünk is részletes tanulmányt adott 
be, nem tudunk beszámolni. 

 Mivel szövetségünk civil szervezet és nem 
felügyeleti szerve a lovasterápiás 
tevékenységeknek, a szakma 
elismertetésében a pozitív diszkrimináció 
elvét alkalmazzuk. Minden terapeuta, aki a 
szövetség által elismert végzettséggel 
rendelkezik, igényelheti az ezt igazoló 
táblát, melyet működésének helyszínén 
kihelyezhet.  A tábla kihelyezése 
támpontot adhat a látogatóknak abban, 
hogy eldöntsék igénybe veszik-e egy 
állítólagos terapeuta szolgáltatásait. 
Szövetségünk honlapján a végzett 
terapeuták névsora és elérhetősége 
megtalálható.  

7. Lovasterápiás oktató és bemutató központok 
létrehozása, illetve támogatása 

 Szövetségünk munkája kezdetektől fogva 
szorosan kötődik a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat Magyar 
Egyesületének munkájához. A 
Gyermekmentő Szolgálat Fóton létrehozott 
egy Lovasterápiás Központot, ahol a 
lovasterápia minden szakágában végzett 

terapeuták tevékenykednek. 
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A Gyermekmentő Szolgálat Fóton 
létrehozott egy Lovasterápiás 
Központot, ahol a lovasterápia 
minden szakágában végzett 
terapeuták tevékenykednek. 
Lovasterapeuta képzéseink jelentős 
része zajlik Fóton illetve itt folyik a 
lovasvizsgákon a vizsgázók 
rendelkezésére bocsátott lovak 
kiképzése. 

8. A szövetség munkáján keresztül a 
lovassport minden ágának népszerűsítése 

 Ebben az évben már negyedik alkalommal 
kerül megrendezésre Fóton a Magyar 
Lovasterápia Szövetség Díjlovas Versenye 
és Fogyatékosok Lovas Versenye 
amelynek segítségével a két terület 
egymást népszerűsíti. 

 

 

9. A fogyatékos lovasok 
versenyrendszerének megszervezése, a 
paralimpiai versenyzés feltételeinek 
megteremtése  

 Ezen a területen a legfrissebbek a 
hírek. A díjlovaglás, mint parasport, 
a nemzetközi iránymutatással 
megegyezően a Díjlovas 
Szakbizottságon keresztül része lett a 
Magyar Lovas Szövetségnek, a hazai 
versenyrendszer kidolgozása zajlik. 

                                                                                              

                       

                                                                                                 
dr. Wagner Kinga 
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2008. évi tervezett programjaink 
 

2008. január 12-13. 
Akkreditált képzés 2006-os évfolyam 
H1 modul 9 + 9 óra (szombat-vasárnap) 
GYP1 modul 9 + 9 óra (szombat-vasárnap) 
Helyszín: Fót 
 
Február 2-3. (szombat-vasárnap) 
Akkreditált képzés 2006-os évfolyam 
H csoport 2 napos képzés  
Helyszín: BP Teréz krt. 
 
Február 29. péntek  
Akkreditált képzés 2006-os évfolyam 
du.15.00  
Írásbeli vizsga a H1 és GYP1 modulok 
témaköreiből 
A hallgatók tájékoztatás a szakdolgozati 
témakörökről  
Helyszín: Bp. Teréz krt. 24. 
 
Március 05. 
Edzők továbbképzése- Kövy András 
Helyszín: Fót 
 
Március 08.-09. 
Akkreditált képzés 2007-os évfolyam 
B modul elmélet, gyakorlat (hosszúszár, 
futószár) 
Elővizsga: futószár, hosszúszár 
Helyszín: Fót (gyp-s csoport)  
Balogunyom- egyeztetés alatt (hipós csoport 
 
Március- április-május  
Akkreditált képzés 2006-os évfolyam 
H2 modul 55 óra gyakorlat: 03.31- 04.05 között 
közösen letöltött 15 óra/fő Balogunyom 
GYP2 modul 59 óra gyakorlat március- április - 
május folyamán  
(Gyakorlatok teljesítése 3 x 5 nap 
időtartamban) 
Helyszín: az oktatókkal történt megállapodás 
alapján 
Meghirdetni a lovasterapeuta képzést 
 
Április 07.-11.  
Lovas felkészítő hét Fót 
 
Május  
Akkreditált képzés 2006-os évfolyam 
Szakdolgozat megírása 
 
24.-25 Városliget Gyermeknap 

 
 

Június 
16-20 Lovas felkészítő hét Fót 
22-26 Továbbképzés német hippoterapeuták 
számára Peter Hollzmüller 
27-29 Futószáras gyakorlat a hippoterápiás 
csoportnak Peter Hollzmüller vezetésével 
Lovas felvételi vizsga a 2008-ban induló 
akkreditált képzésben résztvevő hallgatóknak 

 
Június- Július- Augusztus 
-lovasterápiás nyári táborok sérült 
gyerekeknek Fót 

 
Augusztus  
18.-22. Lovas felkészítő hét Balogunyom 
 
Szeptember  
15-ig Akkreditált képzés 2006-os évfolyam 
 - szakdolgozat leadása 
19.-20.-21 Fót verseny 
Pót lovas felvételi vizsga a 2007-ben induló 
akkreditált képzésben résztvevő hallgatóknak 

 
Október 17.- 31. (tervezett) 
Akkreditált képzés 2006-os évfolyam 
DRA III. lovas vizsga  
Záróvizsga elmélet gyakorlat - hipos csoport  
Helyszín: Sarlóspuszta, tervezett 
DRA III. lovas vizsga  
Záróvizsga, szakdolgozatvédés GYP-s csoport 
Helyszín: Sarlóspuszta, tervezett 
 
Akkreditált képzés 2007-os évfolyam 
Bázisvizsga, DRA IV lovas vizsga teljesítése  
Helyszín: Sarlóspuszta 
 
Gyógypedagógusoknak továbbképzés: Marietta 
Schultz, Heinrike Struck 
 
Edzők továbbképzése 
 
November/December  
Akkreditált képzés 2007-os évfolyam 
Hosszúszáras, futószáras vizsga mindkét 
csoportnak  
Helyszín: Fót- tervezett 

 
December 03. 
Edzők továbbképzése- Kövy András 
Helyszín: Fót 

 

 
 



Létesítményünkben jelenleg három terapeuta 
dolgozik, két gyógypedagógus és egy 
gyógytornász.  
Bozori Gabriella gyógypedagógiai lovaglás és 
voltizsálás szakágon belül tanulásban 
akadályozott, értelmileg akadályozott, 
autista, részképesség problémákkal küzdő, 
hiperaktív, magatartás/beilleszkedési 
problémákkal küzdő gyerekek fejlesztését 
végzi 
Szüle Eszter szintén gyógypedagógusként 
látássérült és vak gyerekek lovasterápiás 
foglalkozásait vezeti. 
Németh Klára gyógytornász - hippoterapeuta 
ellátási körébe pedig a mozgássérült 
gyermekek tartoznak. 
A terápiás foglalkozások jelenleg két 
Haflinger póni lovunk Robi és Muki, Lüszike 
művésznévre hallgató Welsh póni és a magyar 
félvér származású Abigél vidám 
közreműködésével zajlanak.  
Távlati terveink között szerepel a terápiás 
tevékenység bővítése is. A 2007-es év 
folyamán négy Lewitzer származású póniló 
érkezett hozzánk Németországból. 
Lovasedzőnk, Németh Gábor vezetésével 
történik jelenleg kiképzésük 

 

Szenzoros parkunkban az összes érzékszervre 
ható, akusztikus, vizuális, taktilis, 
proprioceptív érzékelést fejlesztő; különféle 
mozgásminták kiváltódását, helyes 
mozgásreakciók, mozgásfunkciók kialakulását, 
vesztibuláris ingerlést, téri tájékozódást, 
orientációs képességek javítását megcélzó 
feladathelyzetek; észlelési-, koncentrációs 
szint emelkedését, a figyelem összpontosítását 
elősegítő eszközök találhatóak. Így minden 
terapeuta számára, szakterületének 
megfelelően széles eszköztár áll 
rendelkezésére a sérülésspecifikus problémák 
kezelésében. 
Néhány ügyesebb lovasunk számára az erdő, a 
patakpart, a dombok terápiás célú 
tereplovaglási lehetőséget nyújtanak fejlesztve 
a motoros, szenzoros, kognitív funkciókat, 
természetesen a segítők és a terapeuta által 
kísérve. 
Legújabb eszközünk a Németországból 
megrendelt műanyagból készült Cavaletti rúd 
és tartószett, mely nagymértékben változatossá 
teszi a terápiás foglalkozásokat, és hozzájárul a 

hozzánk járó lovasok ügyesedéséhez. 

 
 
Németh Klára 

 
 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat  
Lovasterápiás Központ - Fót 
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„Lóvarázs” az Aranyossy Ágoston Általános Iskolában 
 
 

A „varázslat” elkezdődött… 
 
A hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston 
Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 
iskolai intézményegységében, 1991-ben került 
bevezetésre a lovasterápia gyógypedagógiai 
lovaglás és lovastorna szakágának alkalmazása 
kiegészítő terápiás eljárásként. Az elmúlt 17 
évben folyamatosan törekedtünk az optimális 
tárgyi és személyi feltételek megteremtésére 
annak érdekében, hogy a lovasterápiás munka 
valóban azt a célt szolgálja melyre hivatott.  
Az elmúlt évek során nem volt mindig 
zökkenőmentes a kitűzött célok elérése. Az 
1992-ben létrehozott alapítvány (Aranyossy 
Ágoston Általános Iskola Alapítvány) szakmai és 
anyagi támogatásra jött létre. Az alapítvány és 
az intézmény nyújtotta azokat a lehetőségeket, 
melyek lehetővé tették, hogy a lovasterápia 
valóban terápiás tevékenységként működjön. 

1991-ben kísérleti jelleggel indítottunk be 
egy csoportot az első osztályosok köréből. Év 
végén, látván a program sikerességét, 
elhatároztuk, hogy a következő tanévben már 
nem csak ők vesznek részt a lovasterápiás 
fejlesztésben, hanem a tanév elején újonnan 
beiskolázottak is. Ezután évről évre növeltük a 
csoportok számát felmenő rendszerben a 
negyedik évfolyamig. 

1997-ben a Nemzeti Alaptanterv 
bevezetésével nagyobb hangsúly került a sérült 
tanulók képességfejlesztésére a 
gyógypedagógiai oktatás területén. Az 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 
rehabilitációs tanórák lehetővé tették a 
lovasterápiás foglalkozások tanrendbe emelését. 
Ekkor készítettük el a helyi tantervünket első 
osztálytól negyedik osztályig, melyet a Magyar 
Oktatási Minisztériumban jóváhagytak (2004-ben 
került felülvizsgálatra és kiegészítésre 8. 
osztályig). Azóta e tanterv szellemében 
végezzük a lovasterápiás fejlesztést heti 
rendszerességgel csoportonként egy-egy órában, 
ez évente átlagosan, 30-35 gyermeknek nyújt 
segítséget, tanulási nehézségeik, magatartási 
problémáik leküzdésében. 

A kezdetektől nagy hangsúlyt fektetünk a 
terápiát végző szakemberek képzésére, 
továbbképzésére, a program népszerűsítésére, 
tapasztalatcserék megrendezésére. 

Az elmúlt években Hódmezővásárhelyen 
három alkalommal került sor országosan 

meghirdetett szakmai tapasztalatcsere, 

konferencia megrendezésére. 

-1995. április 28. Lovasterápia 
tapasztalatai, bemutatóval egybekötött országos 
szakmai tanácskozás. 

-1996. október 26. Országosan 
meghirdetett tapasztalatcsere Wagner Pál 
emlékére, aki Magyarországon sokat tett a 
lovasterápia népszerűsítéséért. 
A tanácskozással egybekötött gyakorlati 
bemutató az értelmi fogyatékos gyermekek 
lovasterápiás fejlesztéséről szólt. 

-1997. október 18. Pedagógiai és 
egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció a 
gyógypedagógia területén. A konferencia szintén 
a lovasterápia lehetőségeit mutatta be az 
érdeklődőknek. 
A konferencia fővédnöke: Göncz Árpádné. 
Alapító tagjai vagyunk az 1997-ben megalakult 
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványának, 
így folyamatosan lehetőségünk nyílik a 
legmodernebb bel- és külföldi módszerek 
tapasztalatok megismerésére. 

1999-ben a Magyar Lovasterápia 
Szövetség Alapítvány továbbképző tanfolyamán, 
gyógypedagógus kollégákban merült fel az igény, 
hogy jó lenne, ha nemcsak a felnőtteknek nyílna 
lehetősége a találkozókra, tapasztalatcserékre, 
hanem a terápiás fejlesztésben részesülő 
gyermekeknek, és fiataloknak is. Az igényeket 
felmérve kiderült, hogy rendkívül nagy az 
érdeklődés. Külföldi oktatóink is biztattak, 
bátorítottak bennünket, vállaljuk fel a fesztivál 
megrendezését. 

-2000. november 25-én az I. Országos 
Gyermek Terápiás Lovas Fesztiválon 7 
településről 47 sérült gyermek és fiatal mérhette 
össze lovas tudását, ki-ki képességeihez mérten, 
a meghirdetett különböző versenyszámokban. 
A rendezvény fővédnöke: Egyed Béla volt a Hód-
Mezőgazda RT vezérigazgatója. 

-2001. szeptember 29-én a II. Országos 
Gyermek Terápiás Lovas Fesztiválra 11 
településről 76 sérült gyermek és fiatal érkezett 
Hódmezővásárhelyre. 
A rendezvény fővédnöke: Dr. Edvi Péter a Magyar 
Lovasterápia Szövetség Alapítvány elnöke. 

-2002. november 16-án a III. Országos 
Gyermek Terápiás Lovas Fesztiválra11 
intézményből 80 lovasterápiás fejlesztésben 
részesülő sérült lovas adta be nevezését. 
A rendezvény fővédnökei: Jánosi György 
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminiszter, 
Dr. Edvi Péter a Magyar Lovasterápia Szövetség 
Alapítvány elnöke. 
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-2002. november 16-án a III. Országos 
Gyermek Terápiás Lovas Fesztiválra11 
intézményből 80 lovasterápiás fejlesztésben 
részesülő sérült lovas adta be nevezését. 
A rendezvény fővédnökei: Jánosi György Gyermek-
, Ifjúsági és Sportminiszter, 
Dr. Edvi Péter a Magyar Lovasterápia Szövetség 
Alapítvány elnöke. 

- 2003. november 8-án a IV. Országos 
Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál 12 intézmény 90 
sérült lovasa mérte össze tudását. A rendezvény 
fővédnöke Dr. Edvi Péter a Magyar Lovasterápia 
Szövetség Alapítvány elnöke 

-2004. november 20-án az V. Országos 
Gyermek Terápiás Lovas Fesztivál 13 intézmény 
100 sérült lovas versenyzett. A rendezvény 
fővédnöke: Dr. Edvi Péter a Magyar Lovasterápia 
Szövetség Alapítvány elnöke. 

-2005. november 26-án VI. Országos 
Gyermek Terápiás Lovas Fesztiválon 14 intézmény 
105 sérült lovasa versenyzett. A rendezvény 
fővédnöke: Dr. Edvi Péter a Magyar Lovasterápia 
Szövetség Alapítvány elnöke. 

-2006. november 11-én VII. Országos 
Gyermek Terápiás Lovas Fesztiválon 15 intézmény 
116 sérült lovasa versenyzett. A rendezvény 
fővédnöke: Dr. Edvi Péter a Magyar Lovasterápia 
Szövetség Alapítvány elnöke. 

-2007. szeptember 29-én VIII. Országos 
Gyermek Terápiás Lovas Fesztiválon 8 intézmény 
76 sérült lovasa versenyzett. A rendezvény 
fővédnöke: Dr. Edvi Péter a Magyar Lovasterápia 
Szövetség Alapítvány elnöke. 

A „varázslat sikerült”… 

Természetesen az elmúlt évek során, a 
lovasterápiás fejlesztésen mellett, nem csak mi 
voltunk házigazdái országos, regionális 
lovasterápiás rendezvényeknek. Az elmúlt 10 
évben igyekeztünk nagyon sok helyre eljutni 
lovasainkkal, ahol nagyon szép eredményeket 
értünk el a fesztiválokon, versenyeken. 

1998. április 12. Pécel 

Lovasverseny 

Gyermekeink vándorserleget nyertek. 

1999. augusztus 3. Pákozd 

II. Évzáró Lovasfesztivál és Verseny 

Gyermekeink bemutatót tartottak a 
rendezvényen. 

2000. november 25. Hódmezővásárhely 

I. Országos Gyermek Terápiás Lovas 

Fesztivál 

A versenyen tanulóink egy arany és két 
bronzérmet szereztek. 

2001. május 27. Budapest, Városliget 

Nemzetközi gyermekmentő Szolgálat 
Gyermeknap 

Növendékeink lovastorna bemutatót 
tartottak. 

2001. június 9. Pákozd 

III. Évzáró Lovasfesztivál és Verseny 

Tanulóink a csapat váltóverseny I. 
helyezettjei lettek. 

2001. szeptember 29. Hódmezővásárhely 

II. Országos Gyermek Terápiás Lovas 
Fesztivál 

A versenyen tanulóink négy aranyérmet, 
négy ezüstérmet és egy bronzérmet 
szereztek. 

2002. június 3. Pákozd  

 IV. Évzáró Lovasfesztivál és Verseny 

Tanulóink a csapat váltóverseny II. 
helyezettjei lettek. 

2002. november 16. Hódmezővásárhely 

III. Országos Gyermek Terápiás Lovas 
Fesztivál 

Diákjaink két arany, három ezüst és négy 
bronzérmet szereztek. 

2003. május 17. Pákozd 

V. Évzáró Lovasfesztivál és Verseny 

Tanulóink a csapat váltóverseny III. 
helyezettjei lettek. 

2003. november 8. Hódmezővásárhely 

IV. Országos Gyermek Terápiás Lovas 
Fesztivál 

A versenyen tanítványaink négy arany, 
négy ezüst, és egy bronzérmet nyertek. 

2004. június 4. Pákozd  

 VI. Évzáró Lovasfesztivál és Verseny 

Csapat váltóverseny III. helyezést, egyéni 
lovastorna kategóriában egy arany, egy 
ezüst, és három bronzérmet szereztek 
tanulóink. 

2004. november 20. Hódmezővásárhely 

V. Országos Gyermek Terápiás Lovas 
Fesztivál 

A versenyen tanítványaink öt arany, 

három ezüst, és két bronzérmet nyertek. 
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2005. április 16. Kaposvár 

 I. Integrált Lovastorna Diákolimpia 

 Csapatunk I. helyezést ért el. 

2005. június 5. Pákozd  

VII. Évzáró Lovasfesztivál és Verseny 

Csapat váltóverseny I. helyezést, egyéni 
lovastorna kategóriában egy arany, 
három ezüst, és két bronzérmet 
szereztek tanulóink. 

2005. szeptember 24-25. Fót 

Magyar Lovasterápia Szövetség Díjlovas 
Versenye és Fogyatékosok Lovas 
Versenye 

Csapatunk összesített eredménye II. 
helyezés. 

2005. november 26. Hódmezővásárhely 

 VI. Országos Gyermek Terápiás Lovas 
Fesztivál 

A versenyen tanítványaink négy arany, 
három ezüst, és négy bronzérmet 
nyertek. 

2006. április 22. Kaposvár 

 II. Integrált Lovastorna Diákolimpia 

 Csapatunk I. helyezést ért el. 

2006. június 9. Pákozd  

 VIII. Évzáró Lovasfesztivál és Verseny 

Csapat váltóverseny III. helyezést, 
egyéni lovastorna kategóriában két 
arany, négy ezüst, és egy bronzérmet 
szereztek tanulóink. 

2006. szeptember 23-24. Fót 

Magyar Lovasterápia Szövetség II. 
Díjlovas Versenye és Fogyatékosok 
Lovas Versenye  

Jámbor Vilmos Emlékverseny I. 
helyezés. 

Csapatunk összesített eredménye IV. 
helyezés. 

2006. november 11. Hódmezővásárhely 

VII. Országos Gyermek Terápiás Lovas 
Fesztivál 

A versenyen tanítványaink öt arany, két 
ezüst, és három bronzérmet nyertek. 

2007. április 21. Kaposvár 

 III. Integrált Lovastorna Diákolimpia 

 Csapatunk I. helyezést ért el. 

 
 

2007. május. 5. Hódmezővásárhely  

Magyar Parasport Szövetség Lovas 
Szakágának regionális terápiás lovas 
versenyén 6 aranyérmet, 5 ezüstérmet, 
2 bronzérmet szereztek növendékeink a 
különböző kategóriákban. 

2007. szeptember 22-23. Fót 

Magyar Lovasterápia Szövetség III. 
Díjlovas Versenye és Fogyatékosok 
Lovas Versenye  

Jámbor Vilmos Emlékverseny II. 
helyezés. 

Csapatunk összesített eredménye II. 
helyezés. 

2007. szeptember 29. Hódmezővásárhely  

VIII. Országos Gyermek Terápiás Lovas 
Fesztivál 

A versenyen 7 arany, 3 ezüst és 3 
bronzérmet szereztek növendékeink. 

2007. október 7. Miskolc 

 I. Parasport OB.  

4 arany, 1 ezüst és 1 bronzéremmel 
lettek gazdagabbak a benevezett 
versenyzőink. 

 

A versenyek izgalma felülmúlhatatlan, az igazi 
eredmény mégis a mindennapos lovasterápiás 
munkában van. Intézményünkben valamennyi 
alsó tagozatos gyermekünk jár lovas 
fejlesztésre. Ötödik évfolyamtól, már 
tehetséggondozás keretében készítjük fel a 
gyerekeket a versenyekre, fesztiválokra.  
A 2007/2008-as tanév sok változást jelentett az 
életünkben, nem csak az intézményünk került 
átszervezésre, hanem a lovaglási helyünk is 
megváltozott. 
Az iskola e tanév elejétől a tanulásban 
akadályozott gyermekeken kívül értelmileg 
akadályozott és autista gyermekek oktatását 
nevelését is ellátja. 
Jelenleg heti 8 órában történik tanulóink 
képességfejlesztése és tehetséggondozása heti 
rendszerességgel. 
 
 

A „lóvarázs” résztvevői… 
 
Alapítványunk tulajdonában lévő két ló 2007. 
szeptemberétől a hódmezővásárhelyi  
Dél-Alföldi Lovasudvarban kapott otthont. 
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Ez a helyszíne a lovasterápiás 
foglalkozásainknak, melyeket az időjárástól 
függően a szabadban illetve a fedeles 
lovardában tudjuk folyamatosan biztosítani 
az egész tanév folyamán. A gyermekeket az 
intézményből kisbusszal szállítják a 
helyszínre gyógypedagógiai asszisztensek 
kíséretével. 
 

 

A „varázslók”… 
 
- Holdfény 

22 éves welsh póni kanca, hű 
segítőtársunk, gyermekeink 
kedvence. 

- Rozi 
10 éves félvér kanca, az elmúlt 
években ő is kivívta a gyerekeink 
szeretetét, bizalmát. 

- Kissné Hatvani Erika 
gyógypedagógus- lovasterapeuta 
 
 

 

Az elvarázsoltak… 
 

 1. csoport autista csoport (4 fő) 

 2. csoport 1.-2. osztályos 
csoport, tanulásban akadályozottak (4 
fő) 

 3. csoport 2. osztályos csoport, 
tanulásban akadályozottak (3 fő)  

 4. csoport 3.-4. osztályos 
csoport, tanulásban akadályozottak (6 
fő) 

 5. csoport 3.-4. osztályos 
csoport, tanulásban akadályozottak és 
értelmileg akadályozottak (6 fő) 

 6. csoport 6.-8.osztályos 
csoport, tanulásban akadályozottak (4 
fő) 

 7. csoport 6.-8.osztályos 
csoport, tanulásban akadályozottak (4 
fő) 

 

 
 

A lovasterápiás munka nagy-nagy türelmet 
és kitartást igényel, hiszen apró lépésekkel 
lehet eljutni a sikerhez, mely néha valóban 
csak egy lépés a ló felé. De látván a 
bizakodó, boldog gyermek arcokat, bizton 
állíthatom, hogy megéri. Remélem, hogy 
még sok-sok éven keresztül tudom 
biztosítani a gyermekek számára, ezt a 
biztonságot nyújtó, szeretetteljes, 
fejlesztő hatású, boldog varázslatot, 
mellyel segíthetem megteremteni az 
esélyegyenlőségüket. 
 
 
 
Kissné Hatvani Erika 
 
gyógypedagógus-lovasterapeuta 
 

 

Hódmezővásárhely, 2008. január 29 
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Szakembereink 1991 óta foglalkoznak 
lovasterápiával.  
1999-ben kezdtük az UNICORNIS Lovasterápia 
Központ kialakítását egy öreg major 
megvásárlásával. Pályázatok segítségével 
újítottuk fel az istállót, alakítottuk ki a zárt 
karámot és a várakozó házikót. Pályázati 
pénzből vezettük be a közműveket, és 
alakítottuk ki az akadálymentes szociális 
blokkot pihenővel, öltözőkkel, fürdőkkel, 
mellékhelyiségekkel. 2002-ben szintén pályázat 
segítségével aszfalt burkolatot kapott a 
hozzánk vezető út. 2003 tavaszán homokos 
talajú díjlovagló négyszöggel gyarapodtunk. 
2004-ben az 5 éves Lovasterápia Központot 
ünnepeltük lovasbemutatóval. 2006-ban egy 
uniós pályázat segítségével fedett lovardát 
építettünk. 2007-ben 97 fő sérült, fogyatékos 
gyermek és felnőtt járt hozzánk terápiára. A 
terápiás foglalkozások mellett lovasoktatást és 
lovasterapeuták lovas és szakmai képzését, 
továbbképzését is végezzük.  
 

A lovasterápiához rendelkezésünkre áll: 8 
képzett terápiás ló, további kettő kiképzése 
folyamatban van. Speciális felszerelés, 
segédeszközök, fedett lovarda, felszállást segítő 
rámpák, biztonsági felszerelések: fejvédők, 
biztonsági öv, elsősegély doboz, és 
dokumentációs formanyomtatványok. 

Szakembereink: gyógytornászok, 
gyógypedagógusok, mentálhigiénés 
szakemberek, lovas edző,  lovas oktatók, 
lovasterapeuták,  lókiképzők, lovászok, önkéntes 
segítők. 

 Az UNICORNIS Lovasterápia és 
Lovasközpont fő tevékenység a lovasterápia és 
annak mindhárom ágát szakszerűen műveljük.  

Működésünket pályázatok, adományok 
segítségével, valamint tevékenységeink 
bevételével finanszírozzuk. 

Programjaink folyamatosan követhetők 
honlapunkon: www.unicornis97.hu 

 
 

Györgypál Zoltánné 
lovasterapeuta 

 

 

 

  

Az UNICORNIS Egészségforrás Alapítvány (közhasznú) 
9771 Balogunyom Arany János u. 21. 
Adószám: 18886250-1-18 Számlaszám: 72300224-10013027 
 

Adószá

 

m: 18886250-1-18 Számlaszám: 72300224-10013027 

 

 
 

 

 

http://www.unicornis97.hu/
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Napjainkban, mikor az integráció mind inkább 
előtérbe kerül, egyre több szegregált 
intézmény küzd ún. „gyermekhiánnyal”, hiszen 
hazánkban az együttnevelés már szinte minden 
speciális nevelési igényű gyermeket érint. Ezért 
annak érdekében, hogy ezen intézményekben a 
létszám ne apadjon jelentősen, legalább a 
helyi, illetve az agglomerációban lévő 
gyermekek szüleit kell megnyernünk, tehát 
„versenyképesnek” kell lennünk a többi 
óvodával és általános iskolával egyetemben. Ki 
kell használnunk, hogy a sérült gyermekekre 
specializált intézményekben nagy számú 
gyógypedagógus, terapeuta, gyógytornász, 
pszichológus, illetve őket segítő munkatársak 
(asszisztensek, gyermekfelügyelők, dajkák) 
vannak jelen, tehát a gyermekek csoportos és 
individuális fejlesztését minden területen 
hozzáértő szakemberek végzik. Ezért úgy 
gondolom, rendkívül fontos, hogy ezen 
iskolákban, óvodákban minél több alternatívát 
kell biztosítani a szülőknek gyermekeik 
szélesebb körű fejlesztése érdekében.  
Ezt a lehetőséget ismerte fel iskolám is, a 
Vakok Óvodája, Általános Iskolája…, ezért a 
következőkben szeretném leírni, mi az, ami 
nálunk megvalósulhatott, illetve hogyan 
sikerült megszervezni a lovasterápiás 
foglalkozásokat intézményes keretek között. 
A Vakok Általános Iskolájának óvodai 
tagozatának létszáma kb. 40 fő. A gyermekek 
kora 3-9,10 év, ugyanis nálunk működik még az 
iskolai tagozat 1/1-1/2-es első osztályai is. 
A gyermekek összetételét tekintve a 
tagozatunk összlétszámának kb. 50%-a ép 
értelmű vak kisgyermek, a másik 50 %.a 
halmozottan sérült kisgyermek. A 
látássérüléshez csatlakozó leggyakoribb 
sérülések: tanulásban akadályozottság, értelmi 
akadályozottság, mozgássérülés, hallássérülés.  
A csoportos foglalkozások, órák mellett a 
következő egyéni fejlesztések, terápiás 
foglalkozások valósulnak meg: gyógytorna, 
játékos vízhez-szoktatás, úszás, HRG, 
látásnevelés, tájékozódás-tanítás, logopédia, 
Ayres-terápia és lovasterápia. 
Lovasterápiás múltunk még 1995-re nyúlik 
vissza, mikor is néhány látássérült gyermekkel 
kezdtünk hétvégenként lovagolgatni járni. A 
2001/02-es tanévtől kezdve sikerült 
megszervezni először, hogy már óvodai 
foglalkozások keretében 10 gyermekkel 
folyhatott terápia, bár a körülményekre, illetve 
az időjárásra való tekintettel csak az őszi és a 
tavaszi időszakban. 
 

 

 VAK OVI-LOVI (Lovasterápia intézményes keretek között) 
 
 

Nagy változást hozott életünkben, mikor a 
2005/06-os tanévtől lehetőségünk nyílt a Magyar 
Lovasterápia Szövetség fóti központjában 
folytatni programunkat, immár egész éven 
keresztül. Ekkor 22 gyermek járt az óvodai 
tagozatról lovasterápiás foglalkozásokra, majd a 
következő tanévtől kezdve nőtt a gyermekek 
száma is és csatlakozott hozzánk a siket-vak 
tagozat, így 36 gyermekkel folytathattuk a 
munkát.  Idén pedig már a két első osztálynak is 
sikerült az órarendjébe illeszteni a 
gyógypedagógiai lovaglást, így jelenleg 43 
látássérült, illetve halmozottan sérült gyermek 
lovagolhat. 
A foglalkozásokat heti négy nap délelőtt és két 
nap délután tartom, melyhez a gyermekeket 
csoportokban (6-7 fő) iskolánk kisbusza szállítja. 
Egy foglalkozás időtartama átlagosan 20 perc. A 
gyermekeket gyógypedagógus, illetve 
gyógypedagógus asszisztens és gyermekfelügyelő 
kíséri, valamint a helyszín adottságai is lehetővé 
teszik, hogy lovasterápiás foglalkozásokkal 
párhuzamosan tantermi individuális fejlesztésre 
és számítógéppel való ismerkedésre kerülhessen 
sor. Jó idő esetén pedig fantasztikus játszótér, 
kirándulási lehetőség (séta az erdőben, patak 
partján stb.) áll rendelkezésünkre. Látássérült 
gyermekek esetében nagyon fontos hangsúlyozni, 
hogy a verbalizmus elkerülése végett, minél több 
olyan dolgot kell velük megtapasztaltatni, amivel 
a hétköznapi életük során nem találkoznak.  Erre 
a lovarda egész környezete alkalmas. Nemcsak 
lovakkal barátkozhatnak, de megsimogathatják a 
szamarat, disznókat, kutyákat, „beszagolhatnak” 
az istállókba, megtapasztalhatják a természet 
változásait a négy évszak során, olyan 
eszközökkel, gépekkel találkozhatnak, ami 
számunkra természetes, de nekik újdonság 
(traktor, fűnyíró, fűrészek stb.). Olyan 
ismeretekre tehetnek szert, mely a 
gyógypedagógiai lovaglás közvetlen és közvetett 
jótékony hatásait tovább fokozva még 
komplexebbé tehetik a terápiát. A gyermekekről 
egyéni fejlesztési napló készül, valamint a 
helyszínen mozgásanalízis vizsgálatra kerül sor, 
mely a lovasterápia hatékonyságát tényszerű 
adatokkal igazolja.  
A vizsgálat neve: APAS (Ariel Performance 
Analysis System-Számítógép vezérelt, optikai 
elven működő videóalapú biomechanikai 
mozgásanalizáló rendszer). A mérés a terápia 
megkezdése előtt, majd közvetlenül utána, 
kéthavonként ismételve történik, az adatok 
feldolgozása, kiértékelése pedig folyamatosan. 
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Ami az anyagi forrásainkat érinti, sajnos 
gyermekeink, illetve szüleik nagy része rosszabb 
anyagi háttérrel rendelkezik, így a költségekhez 
még csak kis mértékben sem tudnak 
hozzájárulni, így évről évre támogatást kapunk 
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattól, 
valamint pályázatok (MOL,FGYK) útján sikerül 
fedezni a lovasterápiás költségeket.  
A gyermekek utaztatását pedig az iskolánk 
fedezi. Ami az anyagi forrásainkat érinti, sajnos 
gyermekeink, illetve szüleik nagy része rosszabb 
anyagi háttérrel rendelkezik, így a költségekhez 
még csak kis mértékben sem tudnak 
hozzájárulni, így évről évre támogatást kapunk 
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattól, 
valamint pályázatok (MOL,FGYK) útján sikerül 
fedezni a lovasterápiás költségeket. A 
gyermekek utaztatását pedig az iskolánk fedezi. 

azonnal konzultálhatunk. 

A fent leírtakban szerettem volna bemutatni, 
hogyan, s miként működik intézményes keretek 
között a látássérült gyerekek lovasterápiája. 
Végül, de nem utolsó sorban meg kell 
említenem, hogy ez a rendszer azért is 
funkcionálhat hatékonyan, hiszen a 
gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusokkal, 
gyógytornásszal, pszichológussal, 
neurológussal, szemész - szakorvossal 
rendszeresen találkozom, így bármilyen 
probléma felmerülése esetén, azonnal 
konzultálhatunk. 

           
                                                      
Szüle Eszter 
                                                     
Gyógypedagógus-lovasterapeuta 
(Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája) 

 

Lovasterapeuta képzés, hippoterápia, 
gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna 
szakágakon: 
 
Alapítási és indítási engedély nyilvántartási száma: 
OKM298/90/2006 
 
A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 
felvételt hirdet lovasterapeuta képzésére. 
 
- érdeklődés és jelentkezés: 
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány (MLTSZ) 
1066 Budapest Teréz krt. 24. 
BOZORI GABRIELLA 
Tel: 06-27-539-375 
Fax: 06-27-539-376 
Tel.: 06-30-683-1557 
E-mail: gbozori@lovasterapia.hu 
 
- Jelentkezés feltételei:  
Gyógypedagógus vagy gyógytornász alapdiploma, 
alapszintű lovas tudás. 
 
- Jelentkezés írásban:  

 Jelentkezési kérelem, megjelöve a választott 
szakágat  

 rövid szakmai önéletrajz,  

 alapképzettséget igazoló dokumentum 
fénymásolata (gyógypedagógus,/ 
gyógytornász alapdiploma fénymásolata) 

  

 

- Jelentkezési határidő: 2008. szept. 1. 

Lovas felvételi vizsga tervezett időpontjai: 2008. 
június, augusztus, szeptember 

 
- Lovas felvételi vizsga helyszíne:  
Fót Lovasterápiás Centrum - Fót, Vörösmarty tér 2. 
(Károlyi István Gyermekközpont területén). 
  
- Képzés tervezett kezdési időpontja:  
2008. október 3.-ik hete 
 
- A képzés óraszáma szakáganként: 180 óra  
 
- A képzés időtartama: 2 év 
 
- A képzés időzítése:  

 A modul: 1 hétes képzés 

 B modul és a szakmai modulok GYP-1, H-1 
oktatása hétvégenként 

 GYP-2, H-2 gyakorlati modulok oktatása  
min. 2-3 x 1 hét  

 
- A képzés várható költségei:  

180.000 Ft, (melyet 3 részletben lehet 
befizetni) 

A részvételi díjon felül a résztvevőket terhelő  
egyéb költségek felsorolása: 

 Felvételi díj, melynek összege: 2500 FT  

 Lovas vizsga díjai: Bázis vizsga: 2500FT 

 DRA IV –es vizsga 5000FT 

 DRA III-as vizsga 5000FT 
 

A képzéssel kapcsolatos részletes információk a 
www.lovasterapai.hu oldalon találhatóak. 
 

Képzéseink 
 
 

mailto:gbozori@lovasterapia.hu
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A Magyar Lovasterápia Szövetség 
2008. októberében Sarlóspusztán 
segítő tanfolyamot hirdet: 
 
- A tanfolyam célja: olyan segítők kiképzése, 
akik egy terápiás teamben végzett terapeuta 
mellet segítőként működnek közre. 
 
- Figyelem: a tanfolyam önálló terápiás 
tevékenységre nem jogosít! 
 
- Jelentkezés: gbozori@lovasterapia.hu 
 
- Érdeklődés: 30-683-1557 
 
- Jelentkezési határidő: 2008. szept. 15. 
 
- Jelentkezési feltételek: 

 szakmai önéletrajz 

 személyi adatok, pontos elérhetőségek 
(e-mail cím, telefonszám) 

 lovas tudás nem szükséges 

 felvételi vizsga nincs 

 jelentkezhet 18 év felett 
 
- Időtartam: az egy hetes képzés, elméleti és 
gyakorlati vizsgával zárul 
 
- Várható költségek: 
Részvételi díj: MLTSZ tagoknak:  

20.000 FT + tagdíj 
 

          nem MLTSZ tagoknak: 
50.000 FT 

 
- szállás és étkezés díja (pontos árak később 
kerülnek fel a honlapra) 
 
Részletes információk a képzésről a 
www.lovasterapia.hu oldalon találhatóak 
 
 
 
 

 
 

Továbbképzés lovassportoktatók, 
lovas edzők, lovas szakedzők részére: 
 
„Fogyatékos személyek lovas sportjának 
kiegészítő szakirányú ismeretei” címmel. 
 
Működtetése a felnőtt oktatás keretében a 
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) 
és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 
(MLTSZ) közös szervezésében történik.  
 
- A továbbképzés várható teljes költsége: 
az indításkor kerül véglegesítésre és az 
óraszámtól függően alakul 
 
-érdeklődés és jelentkezés: 
 
Magyar Lovasterápia Szövetség (MLTSZ) 
1066 Budapest Teréz krt. 24. 
BOZORI GABRIELLA 
Tel.: 06-30-683-1557 
E-mail: gbozori@lovasterapia.hu 
 
Írásban:  

 kérelem  

 rövid önéletrajz 

 alapképzettséget igazoló dokumentum 
fénymásolata (min. érettségi bizonyítvány, 
vagy ha van a felsőfokú végzettséget 
igazoló oklevél fénymásolata 

 szakképzettséget igazoló dokumentum 
fénymásolata (lovas oktatói, lovas edzői, 
vagy lovas szakedzői végzettséget igazoló 
dokumentum fénymásolata) 

 
Részletes információk a képzésről 
www.lovasterapia.hu oldalon találhatóak. 
 
A képzés várhatóan 2008. szeptemberében indul. 
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Iskolai hírlevél Évfolyamhírek 

MLTSZ hírlevél Aktuális hírek 

A Német Lovas Szövetség vizsgarendszeréről, a vizsgák szintjeiről és követelményeiről 

részletes információt találtok a: www.lovasterapia.hu oldalunkon.  

 

Tagdíjak befizetése:  
 
 Magánszemélyek éves tagdíja: 2500 Ft 

 Intézmények éves tagdíja: 5000 Ft 
 

Kérünk mindenkit, hogy a korábban kiküldött csekkeken szíveskedjen befizetni  
az éves tagdíjat.  

 

Figyelem! 
 
Kérjük tagjainkat, amennyiben elérhetőségeik (lakcímük, telefonszámuk, e-mail címük) 
megváltozik, vagy a közelmúltban változott szíveskedjenek az aktuális adatokat a 

gbozori@lovasterapia.hu e-mail címre elküldeni.  

 

Kedves Tagok! 

Mindenkinek jó munkát és sikerekben gazdag évet kíván a Magyar 
Lovasterápia Szövetség! 
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