
 

 

 

 

 

 

Elnöki köszöntő 
 

Kilenc év után, 2006 őszén új elnökséget választottunk. 

Köszönet azoknak, akik kilenc éven keresztül társadalmi 

munkában dolgoztak a szervezet működéséért, 

fejlődéséért. Sok mindent elértünk. Gyógytornászok és 

gyógypedagógusok számára hatodik éve, államilag 

elismert, akkreditált képzést tartunk.  

 

A pszichológusok továbbképzése harmadik éve folyamatban van, az első csoport rövidesen 

végez. 2006-ban elkezdődött a parasport oktató- és edzőképzés.  

Az elmúlt tíz évben 7 országból a világ legjobb szakemberei jártak nálunk és oktatták az 

MLTSZ tagjait. 2003-ban nagy sikerrel megszerveztük a világkonferenciát. 2005 óta évente 

megszervezzük a díjlovasok és fogyatékosok közös nemzetközi lovasversenyét, és még 

sorolhatnám azt a rengeteg munkát, amit az első elnökség tagjai elvégeztek, és amit még 

egyszer köszönök nekik. 

Az első elnökség tagjai voltak: 

 

Dr. Edvi Péter – elnök 

Dr. Büki György – orvos alelnök 

Dr. Benczúr Miklósné 

Bozori Gabriella 

Csizmadia Orsolya 

Györgypál Zoltánné  

Habsburg Eilika 

Katona Enikő 

Kissné Hatvani Erika 

Kövy András 

Peter Holzmüller  

Tokaji Sándor 

Dr. Wagner Kinga  

Zsoldos Márta  

 

Az elmúlt kilenc év alatt csak ketten maradtak ki az elnökség tagjai közül. Nagy 

szomorúságunkra Jámbor Vilmos, mindenki Vili bácsija elhunyt. Örömteli elválás volt 

Szteblák Brigittáé, aki három év alatt 3 gyermeknek adott életet, és ezért maradt ki az 

elnökség soraiból. 

Tavaly ősszel az volt a kérésem, hogy csak azok vállalják a jelölést, akik aktívan részt tudnak 

venni a továbbra is társadalmi munkában dolgozó elnökség tevékenységében. 

 

2006. október  23-án a következő elnökséget választottuk: 

 

Dr. Edvi Péter – elnök 

Dr. Büki György – orvos alelnök 

Bozori Gabriella – ügyvezető alelnök 

Kövy András – lovas alelnök  

Bujdosóné Stefán Adrienn 
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Györgypál Zoltánné  

Habsburg Eilika 

Katona Enikő 

Kissné Hatvani Erika 

Némerth Klára 

Peter Holzmüller 

Szüle Eszter  

Dr. Wagner Kinga  

 

Remélem, hogy az új elnökség minden tagja aktívan részt vesz a munkában. 

Utoljára, de nem utolsósorban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak szeretném 

megköszönni az elmúlt tíz évben nyújtott segítségét. Hiszen a Gyermekmentő finanszírozza 

már tizedik éve a  külföldi előadók, az akkreditáció, az adminisztratív és technikai háttér 

költségeit, a képzés költségeinek kb. 75%-át stb. stb. 

Idén ősszel tíz évesek leszünk, és ezt a szép kerek számot terveink szerint 2007. október 20-

án, szombaton, Sarlóspusztán meg is ünnepeljük. Mindenkit szeretettel várunk. 

Kívánok az MLTSZ minden tagjának sikeres, örömökben gazdag évet! 

 

Berlin, 2007. március 11. 

 

Edvi Péter 

Elnök 

 

 
Beszámoló az MLTSZ 2006. évi közgyűlésről 
 
2006. okt. 23-án Sarlóspusztán tartottuk a Magyar Lovasterápia Szövetség éves 
közgyűlését. 
A közgyűlésen jelen voltak a Magyar Lovasterápia Szövetség elnökségének tagjai, a 
felügyelő bizottság, valamint az MLTSZ tagjai, akik közül sajnos sokan hiányoztak. A 
közgyűlést Dr. Edvi Péter az MLTSZ elnöke nyitotta meg, majd a 2005. év eseményeiről, 
programjairól hangzottak el beszámolók. Bozori Gabriella a gyógypedagógus munkacsoport 
tevékenységéről, Németh Gábor a lovas programokról, Peter Holzmüller a pszichológus 
csoport munkájáról és képzéséről, Németh Klára a hippoterápiás munkacsoport 
tevékenységéről beszélt.  
Mivel a korábbi elnökség mandátuma lejárt, sor került az elnökség újraválasztására. A 
korábbi elnökségi tagok közül néhányan nem dolgoznak tovább elnökségi tagként, viszont új 
tagokkal is bővült az MLTSZ elnöksége.  A közgyűlés nyílt szavazással választotta meg az új  
tagokat.  
 
Elnökségi tagok:  
 
Dr. Edvi Péter, elnök  
Bozori Gabriella, ügyvezető alelnök 
Dr. Büki György, orvos alelnök 
Kövy András, lovas alelnök  
Bujdosóné Stefán Adrienn a lovas munkacsoport szervezésében nyújt segítséget.  
Györgypál Zoltánné az MLTSZ képzéseiben elméleti és gyakorlati oktatóként vesz részt.  
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Habsburg Eilika részt vállalt a lovas parasport képzés gyakorlati részének lebonyolításában.  
Katona Enikő vállalta a lovas parasport képzéssel kapcsolatos oktatásszervezési 
feladatokat.  
Kissné Hatvani Erika és Szüle Eszter a gyógypedagógus munkacsoport munkáját segíti.  
Németh Klára a hippotherápiás munkacsoport koordinátora és kapcsolattartó Peter 
Holzmüllerrel, a hippotherápiás munkacsoport vezetőjével.  
Wagner Kinga tapasztalataival a lovas munkacsoport tevékenységét segíti, valamint részt 
vesz az MLTSZ képzéseiben.  
 
Reméljük, hogy az MLTSZ elnökségében részt vevő új és régi tagok a korábbihoz hasonló 
lelkesedéssel végzik az oktatással és a Magyar Lovasterápia Szövetség egyéb 
programjaival kapcsolatos munkákat.  
 
A régi elnökségi tagoknak nagyon köszönjük munkájukat, mellyel az MLTSZ-t segítették.  
 
Bozori Gabriella 
Ügyvezető alelnök  
 

 
Beszámoló a sarlóspusztai tanfolyamról 

 

Lovasterápiás tanfolyam Sarlóspusztán 

 
Immár hatodik éve Sarlóspuszta ad otthont a Magyar Lovasterápia Szövetség (MLTSZ) évente 

megrendezésre kerülő tanfolyamának, melynek során hippoterapeuták, gyógypedagógiai lovaglásban 

jártas szakemberek, pszichológusok, lovasok és lovasterápiás segítők képzését, továbbképzését 

valósítja meg.  

A lovasterapeuták képzését az említett szakágakra specializálva 2000-ben bontottuk szét, azzal a 

céllal, hogy minden, a terápiában részt vevő személy a sérülésének illetve fogyatékosságának 

megfelelő un. sérülésspecifikus fejlesztést kaphasson, kifejezetten az adott szakterülettel foglalkozó 

szakembertől.  

Így tehát a hippoterápiás munkacsoport a mozgásszervi rendellenességek, tartás és mozgási 

funkciók hibáinak gyógyítására, kezelésére kidolgozott terápiás eljárást oktatja. Ebben a képzésben 

gyógytornászok vagy szomatopedagógusok vesznek részt. A munkacsoport német standardok alapján 

egy olyan oktatási rendszert alakított ki, amely igazodik a magyarországi adottságokhoz és 

feltételekhez. 

A leendő szakembereknek a záróvizsgán a hippoterápia elméleti kérdéseiről kellett számot adni: 

neurológia, kórtan, indikáció, és a dokumentáció területén. Emellett gyakorlati vizsgát kellett tenniük, 

ahol futószáras, majd hosszúszáras munkában bizonyították alkalmasságukat, amit egy páciens 

részvételével történő kezelés lebonyolítása, és értékelése követett. 

 

A hippoterápiás szakágon 2 fő végzett: Fehér Anna és Böcskei Andrea. 

A gyógypedagógiai lovaglást és lovastornát, melyet a szakemberek elsősorban pszichés problémák, 

kommunikációs, viselkedésbeli zavarok, tanulási- és értelmi akadályozottság, valamint autizmus 

esetén javasolnak, a gyógypedagógusok sajátíthatják el. A sarlóspusztai tanfolyamon e szakág 

hallgatói is teljesítették záróvizsgájukat, melynek keretében számot adtak a lovasterápiával 

kapcsolatos fogyatékos specifikus ismereteikről, és sor került a szakdolgozataik megvédésére, 

valamint futószáras vizsgájukra. Az idei évben 3 fő kapott tanúsítványt a Gyógypedagógiai lovaglás és 

lovastorna szakágon: Szántóné Odrobina Sára, Tiszai Tímea és Siska Erika.  



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Mindkét szakág képzése a 2006-os évtől kezdve 180 órásra bővült, és emellett még annyiban változott, 

hogy a képzés végén a hallgatóknak a  DRA III- szintű lovas vizsgát kell teljesíteni az eddigi DRA-

IV-es szint helyett.  

A 2006-os évfolyamban 11 hallgató: 5 fő gyógypedagógus és 6 fő gyógytornász kezdete meg 

lovasterapeuta tanulmányait. A sarlóspusztai tanfolyam keretében kezdődött képzésük „A” modulja, 

melyben általános ismereteket kapnak elméletben és gyakorlatban a lóról, a lovaglásról, annak 

általános és speciális hatásairól, a lovasterápia felosztásáról, diszciplináris rendszeréről. 

A Sarlóspusztán eltöltött két hét lehetőséget biztosított a hallgatók számára, hogy az elméletben 

megtanultakat a gyakorlatban is kamatoztassák, kipróbálhassák. A hallgatók megtapasztalhatták a 

terápia hatásmechanizmusát mind a terápiát végző, mind a terápiás kezelésben részesülő személy 

szemszögéből.   

 A gyakorlati felkészítés mellett is folyamatosan zajlottak az órarendszerűen egymást követő 

előadások. Az előadók részben végzett, gyakorló gyógytornászok, szomatopedagógusok 

(hippoterapeuták), gyógypedagógusok (gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás oktatók), lovas edzők, 

és külföldi szakemberek voltak. 

 

A hippoterápia és a gyógypedagógiai lovaglás szakágban a terápiás tevékenység végzéséhez a 

diplomázott szakemberek munkáját egy hetes lovasterápiás segítő tanfolyamot végzett munkatársak 

segítik. 

Lovasterápiás segítő bárki lehet, aki kedvet érez magában ahhoz, hogy a terápiás team tagjaként 

segítse a terapeuta munkáját, akár lovat vezetve, akár a páciens mellett haladva, őt segítve a 

foglalkozások, kezelések során. Ehhez azonban a lóval, a biztonsággal, a hippoterápiával és a 

gyógypedagógiai lovaglással kapcsolatos különböző elméleti és gyakorlati ismereteket kell 

elsajátítaniuk. Az egy hetes képzés végén sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tett 9 résztvevő.   

Fontos azonban megjegyezni, hogy a lovasterápiás segítő végzettséggel rendelkező szakemberek 

önálló terápiás tevékenységet nem folytathatnak. 

 

A pszichológus csoport képzése is tovább folytatódott Sarlóspusztán. Őket három külföldi előadó 

Michaela Scheidacker, Willem van Lieshout német és holland pszichológusok, valamint Peter 

Hollzmüller német hippoterapeuta oktatta. Képzésük remélhetően a jövő évben befejeződik és ők is 

kidolgozzák a leendő pszichológus –lovasterapeuták hazai képzését. Ebben a csoportban jelenleg 9 

pszichológus tanul. 

 

Az idei évben az MLSZ-el (Magyar Lovas Szövetség) együttműködve a lovas edzők 

továbbképzésébe is bekapcsolódtunk. Mivel a lovasterapeutáinknak a német lovas vizsga rendszer 

szerinti lovas vizsgákat kell teljesíteni és az MLSZ is átvette a német vizsga rendszert, így az 

érdeklődő edzőknek két német vizsgabiztos vezetésével (Kurt Lehmann és Isabelle Neumann–Cosel) 

továbbképzést szerveztünk, mely segíti őket abban, hogy pontosan megismerjék a DRA (német) lovas 

vizsgák szintjeit. A lovas edzők és oktatók továbbképzésén 13 fő vett részt. 

A leendő lovasterapeuták, és lovas szakemberek is Sarlóspusztán teljesítették lovas vizsgáikat, ez az 

alkalom az edzőknek is lehetőséget teremtett arra, hogy megfigyelhessék a német lovas vizsgák 

követelményeit. A lovas vizsga rendszer Bázis vizsgával kezdődik, amely egy csoportos vizsga. A 

vizsgázóknak számot kell adni a lóápolásról, szerszámozásról elméletben és gyakorlatban, ismerniük 

kell a lóvezetés szabályait, tájékozottnak kell lenniük a ló egészségtana, ló anatómiája, valamint az 

istálló menedzsment tekintetében. A sikeres Bázis vizsga után tehetnek a hallgatók lovas vizsgát. 

DRA IV-es szinten E5/1-es szintű díjlovas programot, és egy 80-90 cm magas 7 akadályból álló 

ugrópályát, valamint egy ehhez kacsolódó elméleti vizsgát kell teljesíteni. A DRA III-as szintű lovas 

vizsgák szintje egyA osztályos díjlovas program és egy 100-110 cm-es ugrópálya teljesítése a hozzá 

tartozó elméleti vizsgával. DRA- II-es szinten könnyűosztályos díjlovas programot és egy 125 cm-s 
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ugrópályát kell teljesíteni a lovasoknak. A DRA I-es szinten középosztályú díjlovas program és egy 

140-150-cm-es ugrópálya a követelményszint.  

Az idei évben Bázis vizsgát tett: 16 fő 

DRA IV-es vizsgát tett: 10 fő 

DRA III-as vizsgát tett: 3 fő 

DRA III. spec. díjlovas vizsgát tett: 2 fő 

DRA I- es vizsgá t tett: 1 fő  

A korábbi években végzett gyógypedagógus lovasterapeutáknak továbbképzést szerveztünk, 

melynek témái között szerepeltek a hazai terápiás lovasversenyek bíráskodásai szempontjai, valamint 

különböző témájú szakmai előadásokat hallhattak a kollégák. A továbbképzésen 7 fő vett részt. 

Remélem, hogy mindenki, aki részt vett az MLTSZ kéthetes továbbképzésén jól érezte magát és sok 

hasznos ismerettel, gyakorlati tapasztalattal bővítette szakmai tudását. 

 

Bozori Gabriella 

MLTSZ 

____________________________________________________________ 
 

Lovas edzők képzése az MLTSZ szervezésében 
 
A lovas edzők feladatának jelentősége, azt hiszem nem kérdő jelezhető meg. A mai lovas életben a 

néhány élvonalbeli edzőtől eltekintve sajnos nem beszélhetünk olyan szakedző táborról, akik 

kapcsolatot tartva egymással segítenék a jövő nemzedékét, növelve ezzel a szakma presztizsét. Az 

utóbbi időben számos lovassporttal foglalkozó televíziós riportban elhangzott, hogy jelen pillanatban 

nem számítunk lovas nemzetnek. S való igaz van miről panaszkodni a különböző területeken. De  

vajon nem ördögi kör e- ez, amelyet meg lehet törni olyan lelkes, kitartó kezdeményezésekkel, 

amelyek a hazai lovas élet színvonalát hivatottak emelni?   

Napjainkban egyre több azon egyéni kezdeményezés, amely elsősorban az élvonalban lévő edzők 

számára jelent lehetőséget a tovább fejlődés szempontjából. Az edzők számának jelentős növekedése, 

azonban szükségessé tenné a periférián dolgozó szakemberek szakmai ismereteinek felfrissítését.  

Az igény a lovas edzők részéről talán nagyobb, mint a lehetőség. Éppen ezért hiánypótló szerepet tölt  

be az a kezdeményezés, amely a Magyar Lovas Szövetség és Magyar Lovasterápia Szövetség közösen 

szervezett 2006. október 16-29. Sarlóspusztán.  

E rendezvényre a Magyar Lovasterápia Szövetség évenként megrendezésre kerülő tanfolyamán került 

sor, érdekesebbé, gazdagabbá téve ezzel az egyébként is összetett program repertoárját. 

Engem személy szerint érdekelt, hogy elnökünk Dr. Edvi Péter miért tartja fontosnak, hogy a 

kurzusokkal, vizsgákkal túlterhelt két hetes programot az edzők és vizsgáztatók továbbképzésével is 

kiegészítsük.  

 
Katona Enikő: Miért van szükség arra, hogy egy lovasterápiával foglalkozó szövetség lovas 

edzőknek és vizsgáztatóknak szervezzen továbbképzést? 

 

Dr.Edvi Péter: Terapeutáinknak jól kell tudni bánni a lóval, hiszen négylábú barátainkkal végzik 

gyógyító munkájukat. Ezzel együtt lovagolniuk is kell tudni, mert csak így kaphatják meg a 

lovasterápiára feljogosító diplomájukat. Hogy a vizsgákon megfelelően teljesítsenek jó lovas edzőkre, 

kiképzőkre van szükség. Néhány éves tapasztalatunk alapján azt gondolom, hogy bizony elég kevés jó 

edző és vizsgáztató van az országban. Kövy Andrástól tudom, hogy nincs a lovas edzők számára 

szervezett továbbképzés, ezért gondoltuk, hogy a saját érdekünkben is megpróbálkozunk lehetőséget 

nyújtani a szakmai ismeretek bővítéséhez. Megkerestük az MLSZ-t, akik ebben partnereknek 

bizonyultak. Szándékaink szerint ezek a tanfolyamok rendszeresek lesznek. A hallgatók visszajelzései 
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alapján elmondhatom, hogy programunkat sikeresnek, szükségesnek tartották. Mivel azt látjuk, hogy 

az igények komolyak tavaszra tervezzük a következő kurzust. Távolabbi célunk ezzel az, hogy a 

magyarországi lovak kiképzése is jobb legyen. Valamint, hogy a leendő terapeutáknak legyen 

lehetősége arra országszerte, hogy jól képzett edzőktől tanuljanak. Adott esetben olyanoktól, akik 

ismerik a terápiához szükséges német DRA lovas vizsga rendszert. 

 

KE: Milyen személyes tapasztalataid vannak az edzők kurzusáról? 

 

Dr.Edvi Péter: A képzés első fejezete a fóti központunkban zajlott. Ott azt láthattam, hogy örültek a 

lehetőségnek, de szkeptikusak voltak. Itt Sarlóspusztán egy sokkal oldottabb légkört tapasztalhattam. 

Szerintem sokat segített nekik, hogy láthatták, hogyan vizsgáznak terapeutáink a két nemzetközi bíró 

Isabelle Neumann-Cosell és Kurt Lehmann jelenlétében. A díj- és ugrólovas teljesítmények közös 

megbeszélése a három nap távlatában is mutatott fejlődést az értékelés tekintetében. Összességében 

úgy gondolom, hogy ez egy pozitív sikeres kezdeményezés, amelyhez mindkét szövetségnek érdeke 

fűződik. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Német Lovas Szövetségnek, hogy immár hatodik éve 

támogatják, segítik munkánkat. 

A továbbképzés létjogosultságáról kérdeztem Kövy Andrást, aki szakmai mentora volt a három napos 

kurzusnak.   

 

KE: Milyen célkitűzéssel szerveztétek a lovas edzők és vizsgáztatók  számára ezt a három napos 

továbbképzést?  

 

Kövy András:  
A Magyar Lovas Szövetség és a Magyar Lovasterápia Szövetség közös szervezésében vehetett részt az 

a 13 lovas oktató, akik a jelen tanfolyamot elvégezték. A kurzus létjogosultságát az indokolja, hogy 

nincsenek olyan rendszeres képzések, ahol az érdeklődő lovas szakedzők tovább képezhetnék 

magukat, pedig fontos lenne. Az kétségtelen, különböző szakmai összejövetelek vannak, de ezek nem 

rendszeresek, és inkább az élvonalbeli edzők számára nyújtanak fejlődési lehetőséget. 

Fontosnak találjuk, hogy ismét bevezetésre kerüljön valamilyen jelleggel a kötelező továbbképzés 

lehetősége, akárcsak a verseny bírák esetében. Hiszen ebben a szakmában is változnak a módszerek, 

szabályok, s azt hiszem az edzők szerepe a verseny-sportban nem kérdő jelezhető meg. Azt gondolom, 

az ilyen programok rendszeresítésével a periférián lévő szakemberek ismereteit is felfrissíthetjük, s 

nem utolsó sorban mi is megismerhetjük munkásságukat. Ez mindenképpen segítheti a szakmai nívó 

megítélését nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.   

 

KE: Kik jelentkezhettek  és milyen papírt kaphatnak a képzés végén a résztvevők? 

 

Kövy András: Sportoktatók, közép- és felsőfokú lovas edzők jelentkezését várjuk. A jelen 

tanfolyamról tanúsítványt kaptak a résztvevők. Egyébként az lenne az ideális, ha a lovas-szövetség 

bevezetné az edzői igazolványt, s a kötelező képzések ebbe az edzői igazolványba kerülnének 

bejegyzésre. 

 

KE: Milyen tematika alapján építettétek föl a programot? 

 

Kövy András: Összegyűjtöttük, hogy melyek azok a legfontosabb szempontok, amelyek javítanának a 

lovassport helyzetén elsősorban az edzők oldaláról. Ezek között szerepel a lovas vizsgák felépítése 

bevezetése. Az elmúlt években hazánkban megtörtént a rajt engedély vizsgának a modernizálása, 

amelyet a MLSZ-elnöksége elfogadott, bevezetésre került azzal a követelmény rendszerrel, amellyel 

Németországban is. A Sarlóspusztai helyszínnek az adta az apropóját, hogy a Magyar Lovasterápia 
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Szövetség immáron hatodszorra itt rendezte az éves lovas vizsgáztatását a leendő terapeutái számára. 

Mivel ezek a vizsgák a német DRA-rendszer szerint bonyolódnak azt gondoltam megfelelő alkalom, 

hogy edzőink megismerkedjenek a vizsga anyagával, követelmény rendszerével a vizsgáztatás 

módszerével elméletben és gyakorlatban egyaránt. 

 

KE: Van jelentősége annak, hogy ezt a feladatot az MLTSZ vállalta magára? 

 

Kövy András: Az MLSZ elfogadta az edzőképzés létjogosultságát, de lépéseket nem nagyon tettek az 

ügyben. Ellenben az MLTSZ elnöke Dr.Edvi Péter elkötelezettnek érzi magát, hogy ilyen irányban is 

tovább lépjünk. Farkas Sándorral az MLSZ elnökével megállapodtak abban, hogy közösen bonyolítjuk 

le ezeket a képzéseket. S én mint összekötő kapocs vagyok jelen mindkét szervezetben, olyan 

funkcióban, amelyben foglalkoznom is kell ezen dolgokkal. 

 

KE: Az MLTSZ sarlóspusztai tanfolyamával kötöttétek össze. Miért gondoltad, hogy ez itt alkalmas 

a vizsgák szempontjából, hiszen itt terapeuták vizsgáztak, nem pedig versenyzők? 

 

Kövy András: Ennek két oka van. Az egyik, hogy a hallgatók itt megismerkedhettek a német DRA-

vizsgarendszer I,II,III,IV szintjével, amelyben a futószáras vizsga is beleértendő. A másik fontos 

momentum, hogy két meghívott német szakember Kurt Lehmann és Isabelle Neumann Cosell 

vizsgáztatott és tartott elméleti órákat, akiktől a mi edzőink is nagyon sokat tudtak tanulni. Ezt a 

háromnapos kurzust megelőzet egy fóti elméleti tanfolyam, amely kora ősszel került megrendezésre. 

 

KE: A képzés programja tartalmaz-e sérülésspecifikus ismereteket gondolok itt a parasport 

területére? 

 

Kövy András: Ez a hétvége most nem tartalmazott de szándékozunk a továbbiakban specifikus 

ismereteket biztosítani. 

 

KE: Hogyan zajlott itt Sarlóspusztán ez képzés? 

 

Kövy András: Először elméleti előkészítés keretén belül vettük át a vizsga tananyagát, gyakorlatit. 

Ezeket személyesen Kurt Lehmann tartotta. Majd végig nézték a vizsgákat, és ugyanúgy osztályoztak  

és megjegyzéseket tettek a hallgatók, mint a bírók majd a vizsga után kielemezték a vizsgázók 

teljesítményét és értékeltek. 

 

KE : Milyenek a visszajelzések? 

 

Kövy András: A hallgatók minőségbiztosítási formanyomtatványt töltöttek ki a program végén.  

Nekem személyesen többen jelezték, hogy szükséges ezeknek a kurzusoknak a szervezése, tehát 

érdemes folytatni. De a képzésen túl magának a vizsga rendszernek a bevezetése is fontos lenne, 

hiszen a magyar szakemberek nagy többsége nem ismeri ezt a DRA-vizsgarendszert. Többnyire a 

rajtengedély-vizsgával találkoznak. 

Szorgalmazzák ennek a bevezetést. 

 

KE: Milyen terveitek vannak a jövőben megrendezendő tanfolyamokkal kapcsolatban? 

 

Kövy András: Továbbra is fogjuk ennek a vizsgarendszernek a megismertetését folytatni, hiszen itt 

most 13 edző volt, úgy gondolom a többieket is be kellene vonni. A vizsgarendszeren túl más 

témaköröket is szeretnénk feldolgozni pl: Az ülés kialakítása, korrekciója, ennek fontossága, a 
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díjugrató témakörben a pályaépítés különböző edzés módszerek. De szeretnénk a tenyésztési, 

takarmányozási témakörökkel is foglalkozni. 

 
 

Az évenként megrendezett sarlóspusztai tanfolyamunkon valóban színfolt 

ez a képzés, már csak azon tekintetben is, hogy a vizsgák népesebb 

közönséggel zajlottak. A négyszögben lóháton ülő vizsgázó számára-

amennyiben még képes az ember ilyen helyzetben a négyszögön kívüli 

eseményekre is oda figyelni- pusztán az lehetett feltűnő, hogy a  közönség 

papírral és tollal a kézében folyamatosan jegyzetel. Mint rutinos vizsgázó 

mondhatom, hogy az idei vizsgaélmény ezáltal kissé hivatalosabb 

érzeteket keltett bennem az eddigiekkel összehasonlítva. Mindazonáltal 

fontosnak és érdekesnek tartom magam is, hogy az edzők betekintést 

kaphatnak terápiás szakmánk közegébe.  

 

Amely momentum előre mutat a parasport képzés tekintetében. Hiszen ide 

épp olyan edzők jelentkezését várjuk, akik saját szakmai tapasztalataikat 

szívesen kamatoztatják e speciális területen.   Katona Enikő 

 

Hippoterapeuta 

 

2007-02-16 

 

 

Az MLTSZ 2006.évi tevékenysége  

 

Január-február folyamán átdolgoztuk az akkreditált lovasterapeuta képzést 120-ról 180 

órára és elindítottuk a program akkreditációs folyamatot.  

Összeállítottuk a parasport képzés c-modulját, melyet az MLTSZ oktat és elkezdtük 

begyűjteni azokat az anyagokat, tematikákat, oktatók nyilatkozatait, melyek a parasport 

oktató-, edzőképzés akkreditációjához szükségesek a későbbiekben. 

 

Január 27-28-29-én a pszichológus csoportnak Peter Holzmüller továbbképzést tartott 

futószárazásból Fóton. 

 

Február 25-én az MLTSZ több tagja, tagszervezete sérült lovasaival együtt részt vett 

a Pátyon szervezett lovas farsangon.  

 

Február, március folyamán kezdődött meg az akkreditált lovas terapeuta képzés 

szakmai moduljainak oktatása.  

 

Március 11-12-én került sor lovas munkacsoport találkozójára Balogunyomban.   

 

Március 17-18-19-én Peter Holzmüller továbbképzést tartott a pszichológus 

munkacsoportnak Fóton. 
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Március 31-től április 2-ig  Willem Lieshout vezetésével továbbképzést szerveztünk a 

pszichológus munkacsoport tagjai számára Fóton.  

 

Április 3-7-ig a leendő hippoterapeuták Balogunyomban teljesítették a kötelező szakmai 

gyakorlatuk első részét.  

 

Április 12-én vizsgáztak az akkreditált képzésben részt vevő gyógypedagógusok, a GYP 1 

szakmai modul elméleti részéből és teljesítették futószáras elővizsgájukat.  

 

Április 13-án a gyógypedagógus munkacsoport tagjainak voltizsbírói tanfolyamot 

szerveztük Fóton Páska Ildikó vezetésével.  

 

Április 22-én az MLTSZ több tagszervezete sérült lovasaival részt vett a kaposvári 

integrált voltizs-diákolimpián  

 

Április 28-án a budapesti Korai Fejlesztő Központból érkező gyógypedagógusoknak és 

gyógytornászoknak tartottunk elméleti és gyakorlati ismertetőt Fóton a lovasterápia 

komplex hatásairól (Németh Klára, Bozori Gabriella).  

 

Április 29-én az MLTSZ tagjai közül többen részt vettek és előadást tartottak az 

Unicornis Egészségforrás Alapítvány által szervezett lovasterápiás konferencián 

Szombathelyen (Barna Csilla, Katona Enikő, Németh Klára, Bujdosóné Stefán Adrienn, 

Györgypál Zoltánné, Bozori Gabriella).     

 

Május hónapban teljesítették a leendő gyógypedagógus lovasterapeuták szakmai 

gyakorlatukat Pákozdon és Fóton. A gyakorlati oktatás keretében volt saját élményű 

gyakorlat, hospitálás, lovaglás, futószárazás és terápiás munka pacienssel. 

 

Május 28-án a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett városligeti 

gyermeknapi programon képviseltette magát a Magyar Lovasterápia Szövetség, Bozori 

Gabriella és Szüle Eszter sérült lovasok részvételével lovasterápiás bemutatót, Németh 

Gábor díjlovas bemutatót tartott. Információs sátrunk egész nap az érdeklődők 

rendelkezésére állt.   

 

Június 10-én Pákozdon került megrendezésre a Kapaszkopdó Alapítvány szervezésében a 

VIII. Évzáró Lovasterápiás Fesztivál és Verseny, ahol az MLTSZ számos tagja és 

mintegy 80 sérült lovas vett részt.  

 

Június 23-án a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének konferenciáján 

Hódmezővásárhelyen vett részt és tartott előadást a lovasterápiával kapcsolatos 
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témakörökben Kissné Hatvani Erika, Németh Klára, Katona Enikő, Hetényi Eszter, Szüle 

Eszter, Bozori Gabriella.    

 

Július 25-27-ig integrált lovasterápiás és művészeti tábort tartottunk a fóti 

Lovasterápiás Központban Malek Andrea és Bozori Gabriella vezetésével.    

 

Augusztus utolsó hetében Balogunyomban az Unicornis Egészségforrás Alapítvány lovas 

vizsgára felkészítő tábort tartott a leendő lovasterapeutáknak, akiknek októberben 

Sarlóspusztán kellett teljesíteni a záróvizsgát.  

 

Augusztus végén megkezdődött a lovas parasport képzés „A” modulja , melyet a 

FONESZ-szel közösen szervez a Magyar Lovasterápia Szövetség.  

 

Szeptember 7-én Fóton háziversenyt rendeztünk díjlovaglásban E, A és L 

kategóriákban.  Bírók: Kövy András, Büki József.  

 

Szeptember 14 és 17 között került megrendezésre Fóton a Nemzetközi Díjlovas és 

Fogyatékosok Lovasversenye.  

 

Szeptember 26-27-én a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében  

az Oracle Europe Számítástechnikai cég csapatépítő tréning keretében 60 fővel 2 napon 

keresztül különböző tereprendezési munkákat végzett a fóti Lovasterápiás Központban.   

 

Szeptember 28-án tartottuk Fóton a lovasterapeuta képzés 2007-es évfolyamára 

jelentkező hallgatók lovas felvételi vizsgáját.  

 

Október 13 és 29 között zajlott Sarlóspusztán az MLTSZ éves továbbképzése hat 

különböző csoport számára.  

 

November 23-24-én a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezésében az Oracle 

Europe 50 fővel csapatépítő tréning keretében 2 napot dolgozott a fóti Lovasterápiás 

Központban. 

 

December 20-án tartottuk az MLTSZ elnökségi ülését, ugyanezen a napon került sor a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat karácsonyi fogadására, ahova az MLTSZ elnökségi 

tagjai is meghívást kaptak.  
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A Magyar Lovasterápia Szövetség Díjlovas Versenye és Fogyatékosok Lovas 
Versenye, Nemzetközi Díjlovas Verseny CDI*** és Nemzeti Díjlovas Verseny 

CDN 
 

Helyszín: Fót NGYSZ Lovas Terápiás Központja 
Fót, a Károlyi István Gyermekközpont területén 

 
Verseny időpontja: 2006. szeptember 15-17. 

 
 

A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével 
és támogatásával 2006. szeptember 15-17-én szervezte meg a Díjlovas Versenyét CDI***, 
CDN és a Fogyatékosok Lovas Versenyét Fóton.  
Immár második alkalommal került megrendezésre egyidejűleg a Díjlovas Verseny és a 
Fogyatékos Lovasok Versenye a Magyar Lovasterápia Szövetség fóti Központjában. 
A tavalyi évhez képest újdonság volt, hogy idén nemzetközi keretek között zajlott a Díjlovas 
Verseny, melyre számos országból érkezett nevezés.  
A három napos Díjlovas Versenyen a következő versenyszámok kerültek megrendezésre: 
nemzeti kategóriában könnyű osztályos feladatok (L9, L10), középosztályú feladatok (M8 
M9); nemzetközi kategóriában a Szent György-díj, Nagy díj, Intermediaire I, Nagy Díj 
Special, Intermediaire I. Kűr valamint Nagy Díj Kűr. 
 
A fogyatékosok kétnapos Lovas Versenyén, (szombaton) volt önálló lovaglás ügyességi 
pályán hiperaktív, tanulásban-, illetve értelmileg akadályozott gyerekek számára. A Jámbor 
Vilmos emlékverseny keretében csapatversenyt szerveztünk, melyen a versenyzőknek 
vezetett lovon különböző ügyességi feladatokat kellett végrehajtani. Szeptember 17-én, 
vasárnap került megrendezésre a gyógypedagógiai voltizsálás hiperaktív, tanulásban-, illetve 
értelmileg akadályozott gyerekek számára.  
Ugyanezen a napon rendezték a látássérült gyerekek versenyszámát Ügyességi feladatokat 
vezetett lovon kategóriában. 
Továbbá sor került egy meglepetés versenyszámra is, ahol  díjlovsok és fogyatékos lovasok 
egy csapatban indultak és versenyeztek. 
 
A rendezvény célja egyrészt a sérült gyermekek és fiatalok számára versenyzési lehetőség 
megteremtése, valamint a lovasterápia, mint kiegészítő terápiás eljárás népszerűsítése és a 
benne rejlő fejlesztési lehetőségek bemutatása. Másrészt, a további cél az, hogy az 
egészséges és a gyógypedagógiai lovaglásban résztvevő versenyzők együtt, párhuzamosan 
tudjanak versenyezni. 
A Nemzetközi Díjlovas Verseny összdíjazása 5 500 Euró, vagyis körülbelül 1 500 000 Ft, a 
Nemzeti Versenyé fél millió forint volt, a Fogyatékosok Lovas Versenyén tudatosan 
magasabb volt a díjazás: 2 350 000 Ft.  
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a pénzdíj segítségével támogatta a lovasterápiás 
versenyen sikeresen szereplő csapatokat, az őket felkészítő egyesületeket, iskolákat, 
alapítványokat, továbbá hozzájárult a díjlovaglás hazai népszerűsítéséhez. 
A rendezvény fő támogatója az OTP Bank Nyrt volt. 
A Fogyatékos Lovasok Versenyén a Magyar Lovasterápia Szövetség számos tagja vett 
részt, segítőként és szervezőként egyaránt a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében. 
A háromnapos versenyen 80 sérült gyermek, valamint 70 díjlovas versenyző szerepelt.  
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Ők is ugyanarra vágynak, mint mindenki más...   
 

   II.Fogyatékosok  és Díjlovasok Lovasversenye 
 
A Magyar Lovasterápia Szövetség szeptember 15-17 között  immár második alkalommal 
rendezte meg fóti lovasterápiás központjában  Nemzetközi Díjlovasversenyét és 
Fogyatékosok Lovasversenyét . 
A fogyatékkal élő és egészséges lovasokat egyaránt felvonultató  -  társadalmi esemény 
formájában zajló -  verseny azzal a szándékkal került megrendezésre,  hogy demonstrálja : 
az élsportolók és fogyatékkal élő társaink tudnak együtt sportolni, együtt versengeni és 
együtt ünnepelni is. 
 Ennek a szemléletnek a fontosságát tükrözi az is, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat a rendezvény fővédnöke, s  mind a 19 versenyszám lebonyolításánál egy-egy 
közismert, nagy tiszteletnek örvendő tagja (sportolók, művészek, közéleti személyiségek) 
vállalta a házigazda szerepét, Malek Andrea pedig nem csupán a versenyeket drukkolta 
végig, de esti koncertjével sok-sok résztvevőnek okozott örömöt. 
A hagyományos lovasversenyeken  megszokott módon, itt is díjazták a versenyzőket, s  a 
tavalyihoz hasonló módon  - az erősebbek a gyengébbekért, az egészségesek a betegekért 
elve alapján -, a fogyatékosok összdíjazása  magasabb volt, mint a díjlovasoké, ezzel is 
segíteni igyekezvén a lovasterápiás tevékenység színvonalának emelését, feltételeinek 
javítását. 
Az ország különböző pontjairól érkező fogyatékos sportolókat összefogó csapatok tagjai 
szombaton és vasárnap különböző – a sérülésük mértékét, jellegét figyelembe vevő – 
versenyszámokban tehették próbára magukat a díjlovasok küzdelmével egy időben. 
Zajlottak önálló lovaglásban, gyógypedagógiai voltizsban (lovastornában), ill. ügyességi 
csapatversenyben is megmérettetések a tanulásban  akadályozott , értelmileg akadályozott, 
hiperaktív, ill. látássérült gyermekek és fiatalok számára. 
A napjainkban oly sokszor hangoztatott  integráció ( hogy az épek soraiban egyenlő értékű 
tagként lehessen létezni, élni  sérült emberként is) tiszteletreméltó törekvés ugyan, de 
nagyon sok esetben csupán szépen csengő, tartalom nélküli szlogen. Még mindég kevés a 
hozzá szükséges szemléletmód és tenni akarás, még mindég nem a hétköznapok 
természetessége. A fóti vasárnap éppen ezért számíthat (egyelőre)különlegességnek azzal 
a versenyprogramjával, melynek során két olyan csapat versenghetett egymással a díjlovas 
pályán  ügyességi versenyszámokban , melynek tagjai  -díjlovasok és fogyatékos lovasok 
közösen -  s melynek versenyszámaiban előzőleg fogyatékos lovasok szerepeltek, pl. labda 
egyensúlyozása  tálcán, célba dobás, vízhordás pohárban stb.  Természetesen mindenki 
tudása, képessége szerint ;a sérültek a lépésben vezetett terápiás lovakkal , az élsportolók  
pedig vágtában, versenylovaikkal (azok nem kis megrökönyödésére, hisz a bonyolult díjlovas 
kűrökhöz szokott értékes paripák egyike sem találkozott még hasonló helyzettel, s 
némelyikük igencsak megizzasztotta fegyelmezni igyekvő lovasát). 
Hogy jó a cél, s  hogy jó a szándék, azt mi sem bizonyítja ékesebben, minthogy a tribünön 
szurkolók, s a versenyzők is határtalan lelkesedéssel,  élvezték végig a verseny minden 
pillanatát, s egyformán dübörgött a bíztató taps mindegyik versenyző buzdítására. 
Az eredményhirdetéskor egymás mellé sorakozó csapatok tagjai boldogan vették át a 
győztesnek járó 
jutalmakat Kovács Katalin világ-, és olimpiai bajnoktól, Dr.Janza Frigyes dandártábornoktól, 
valamint Buzánszky Jenőtől a legendás „Aranycsapat” hajdani büszkeségétől. 
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S – bár az eredmények alapján született I. ill. II. helyezés – a díjkiosztáskor minden 
versenyző egyformán a győztesnek kijáró elismerést és ajándékot kapta, s mindannyian úgy 
éreztük, hogy ez így igazságos. 
Ezen a versenyen mindenki győztes lett, ezen a versenyen mindenki nyert. És nem csak 
azok, akik egymás kezét megfogva  egy tiszteletkörre a lovakkal együtt „körbevágtáztak” a 
versenypályán, de mi is, akik a tribünön ülve kicsit meghatódva, nagyon lelkesedve részesei 
lehettünk ezeknek a pillanatoknak. 
Mert olyan természetesnek tűnt, hogy ezek a sérült emberek is ugyanarra vágynak, mint 
mindenki más: elfogadásra, sikerre, elismerésre, szeretetre. 
Sokan, s egyre többen reménykedünk abban, hogy sokan, s egyre többen lesznek  olyanok, 
akik tesznek még az ilyen és az ezekhez hasonló pillanatokért ! 
 
                                                                Ferenczi Éva 
                                                   gyógypedagógus-lovasterapeuta 
                                                 az érdi Habilitációs Központ munkatársa 

----------------------------------------------------------------------------- 
Az érdi Habilitációs Központ lovas versenyzői közül  a gyógypedagógiai voltizs kategóriában 
Szehofner Róbert a II., Krejcsovics Krisztina a III., Sándor Antal pedig a IV. helyezettnek járó 
helyet vívta ki, csapatversenyben Tóth Károly, Ladányi Gábor, Szehofner Viktor, Nagy Péter 
a VII.helyen végzett. 

___________________________________________________________________ 
 

VAK OVI – LOVI  
AVAGY RÉSZT VETTÜNK A FÓTI VERSENYEN 

 
A tanév kezdésével majdnem egy időben elérkezett a gyermekek által oly 
nagyon várt fóti lovasterápiás verseny. Őszintén be kell vallanom, nagyon 
izgultam, ugyanis a tavalyi „rutinos” csapatunk elballagott, így idén zömében 
ovisok képviselték intézményünket a „vakodát”. De félelmem hál’Istennek 
alaptalannak bizonyult, nagyon kitettek magukért a kicsik, bátrak voltak és 
lelkesek. 
Mi „Ügyességi feladatok vezetett lovon látássérült gyermekek számára”  
kategóriában szerepeltünk, ahol elsőként csörgőlabda egyensúlyozása tálcán 
volt a feladat. Természetesen mindenki hibátlanul teljesített. A következő 
versenyszámba viszont egy kis hiba csúszott, ugyanis pohárban vizet kellet 
szállítani, s egyik versenyzőnk, úgy látszik nagyon megszomjazhatott, így 
sajnos az egész „szállítmányt” megitta. De hát sebaj!  
A csipeszek zsinórra csíptetése már sokkal jobban sikerült, kitartóan és 
lelkesen dolgoztak a gyerekek. De a fénypont a papírhengerek fűzése volt, 
egy bójába állított ostorra. Itt egyszerűen hihetetlen gyorsasággal és 
technikával járt a gyerekek keze, így többeknek még az idő lejárta előtt 
elfogytak a gurigái. 

 
Természetesen a sok dicséret nem csak a mi kis versenyzőinket illette, 
hanem a „kölcsön-lovacskát” is Bambit, „aki” a mi jól „bevált” póninkat 
Masnikát helyettesítette, s „akit” még a kis „konzervatív” gyerekeink is 
pillanatok alatt elfogadtak, s megkedveltek. 
 A sikerekhez és a jó hangulathoz hozzátartozott az is, hogy végig szurkoltak 
és tapsoltak nekünk a többi csapat versenyzői és a nézők is. 
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De ezzel még nem ért véget a nap, hiszen az eredményhirdetésre csak 
délután került sor, tehát rengeteg időnk maradt még. 
Az izgalmak levezetése végett kicsit kódorogtunk még Bambi hátán a 
gyermekekkel az erdőben, majd mindenki örömére következett az ebéd, 
mialatt felfedeztük a sátorban az előző estére felállított színpadot. Több sem 
kellett a piciknek: borzasztóan élvezték, hogy felmászhattak rá, s doboghattak 
a tetején. 
Később természetesen mi is szurkoltunk a többi versenyszámban szereplő 
csapatnak, majd a hátralévő időt a játszótéren, illetve kavics- gyűjtögetéssel 
töltöttük. Szerencsére az idő nekünk kedvezett. 
 
Eközben egyre közeledett már a várva várt pillanat, mikor mindenki kezébe 
foghatja végre a hőn áhított, s persze megérdemelt nyereményét. 
Némi túlzással felsorakoztunk hát az eredményhirdetéshez. Nagyon izgultunk 
már, s a gyerekek alig bírták kivárni mikor hangzik el az ő nevük is végre a 
mikrofonban. De ez is megtörtént. 
Nagyon büszkén (ám kissé félszegen) vették át a sok értékes díjat, ajándékot, 
oklevelet, érmet. Ám ezután még egy hatalmas meglepetés is ért bennünket: 
összetett versenyben elnyertük a Magyar Lovas Szövetség különdíját, 
melyhez egy óriási kupa is társult. 
Az öröm leírhatatlan volt. (Az óvodánkban hetekig vándoroltak kézről-kézre, 
csoportról-csoportra az érmek, az oklevelek, s persze a kupa is.) 
 
Nagyon elfáradtunk, de csodás nap volt!!! 
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az MLTSZ-nek, hogy lehetőséget 
kaptunk külön kategóriában versenyezni, valamint a fantasztikus 
szervezésért. 
Külön köszönet Kiss Mariannak, aki segített nekem ezt a „zsák bolha” vak kis 
gyermeket egész nap terelgetni, s szórakoztatni. 
Találkozunk jövőre!!                                          
 

Szüle Eszter 
gyógypedagógus lovasterapeuta 

 
___________________________________________________________________ 

 

Az MLTSZ 2007 évi programjai 
 
Január 
17.Akkreditált  lovasterapeuta képzés A modul vizsga 
Oktatási bizottság megbeszélése parasport oktatással kapcsolatban 
Kérdőívek kiküldése a gyógypedagógusoknak az elmúlt év munkájáról- begyűjtése 
(eredmények feldolgozása) Hírlevél szerkesztése 
 
Tagdíj csekkek kiküldése 
Akkreditált lovasterapeuta képzés B modul óráinak oktatása  
27-28. elmélet 
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Február 
A 2007. őszén induló Akkreditált lovasterapeuta képzés meghirdetése 
10-11. PARASPORT képzés elméleti blokk oktatása (Fót) 
28. egynapos edző továbbképzés (Fót) 

 

Március 
3-5. lovasterapeuta képzés: B modul gyakorlati oktatás gyógypedagógus csoport (Fót)                       
3-4. lovasterapeuta képzés: B modul gyakorlat hippoterapeuta csoport (Balogunyom) 
10-11. PARASPORT képzés elméleti blokk (Fót) 
27-28. edzők továbbképzése (Fót) 
30-31. április 1. pszichológus csoport továbbképzése Peter Hollzmüllerrel (Fót) 

 
Április 
1. Fogyatékosok Lovastorna és Csapatváltó Versenye (Kaposvár) 
4-6. Továbbképzés a gyógypedagógus munkacsoport tagjainak- futószárazás Peter 
Hollzmüller vezetésével (Fót) 
20-22. Pszichológus csoport képzése Willem Lieshout vezetésével (Fót) 
23-26. lovas felkészítő napok igény szerint Fóton a lovas vizsgázni készülő hallgatóknak 
27. háziverseny (Fót) 
 

Május 
május folyamán DRA IV-es szintű próbavizsga, futószáras és hosszúszáras elővizsga a 
pszichológus és a lovasterapeuta képzésben résztvevő hallgatóknak 
Gyereknap 
 

Június 
2. vagy 9. IX. Lovasterápiás Fesztivál és Verseny (Pákozd) 
Lovas felvételi vizsga a 2007-ben induló akkreditált képzésben résztvevő hallgatóknak 
 

Július 
15-20. német hippoterapeuta hallgatók továbbképzése Peter Hollzmüller vezetésével (Fót) 
 

Augusztus 
20-25.  Balogunyom lovas felkészítő hét az akkreditált lovasterapeuta képzésben és a 
pszichológus képzésben résztvevő hallgatók számára 
 

Szeptember  
21-23. Díjlovas Verseny és Fogyatékosok Lovas Versenye Fót 
Lovas felvételi vizsga a 2007-ben induló akkreditált képzésben résztvevő hallgatóknak 
 
 

Októberben  
13-28. Sarlóspuszta MLTSZ 2 hetes továbbképzése 
Sarlóspusztán Bázis, DRA IV-es szintű lovas vizsga, futószáras és hosszúszáras vizsgát 
tartunk, csak ezen vizsgák sikeres teljesítése után vehető fel a H1 és a GYP1 szakmai 
elméleti modul a 2006-ban jelentkezett lovasterapeuta hallgatók számára 
Edzők továbbképzése 
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November  
verseny Hódmezővásárhely (tervezett) 
 

December 
5. egynapos edző továbbképzés (Fót) 
 

 

UNICORNIS Lovasterápia és Lovas Központ 
Balogunyom 2007. évi programjai 
 
-Január 2. Elméleti foglalkozás kezdőknek I. 
-Január 20. Elméleti foglalkozás haladóknak II. 
-Január 13-14 és 27-28 Segítő tanfolyam  
-Február 16-18 lovas sportoktatói gyakorlati tábor 
I. 
-Február 24. Jelmezes lovas Farsang 
-Március 3-4. Hippoterápia hallgatók futószár és 
hosszúszár oktatása 
-Március 23-25 lovas sportoktatói gyak. tábor II. 
-Április 20-22 lovas sportoktatói gyak. tábor III. és 
vizsga 
-Május 27. Lovas gyermeknap 
-Július 2-28 Táborok 
-Augusztus 20-25 Lovas felkészítő tábor 
terapeutáknak (ingyenes) 
-Szeptember 15-16 Meghívásos verseny és 
Konferencia 

 
 

KÉPZÉSEK,  TOVÁBBKÉPZÉSEK  
I.  

Lovasterapeuta képzés, hippoterápia, gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna 
szakágakon 

A képzést a Magyar Lovasterápia Szövetség szervezi. 
 

ÉRDEKLŐDÉS ÉS JELENTKEZÉS 

MAGYAR LOVASTERÁPIA SZÖVETSÉG (MLTSZ) 
1066 BUDAPEST TERÉZ KRT. 24. 
BOZORI GABRIELLA 
Tel.: 06-70-200-2761 
Tel: 06-27-539-375 
Fax: 06-27-539-376 
E-mail: gbozori@lovasterapia.hu 
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Jelentkezés írásban:  
 

- jelentkezési kérelem  
- rövid szakmai önéletrajz  
- alapképzettséget igazoló dokumentum fénymásolata (gyógypedagógus,) 

gyógytornász alapdiploma fénymásolata  
 

 
Részletes információk a képzésről:     www.lovasterapia.hu 
 
 
 

II: 
Felhívás továbbképzésre  

lovas edzők és vizsgáztatók részére 
2007. 

 
A Magyar Lovasterápia Szövetség és a Magyar Lovas Szövetség közös, kötelezően előírt 
lovas oktató, edző és vizsgáztató továbbképzései edzők és vizsgáztatók részére 2007-ben.  
A továbbképzést igazoló tanúsítvány megszerzéséhez 300 pontot kell összegyűjteni, tehát 
minimum egy egynapos és egy kétnapos továbbképzésen kötelező részt venni. 
A továbbképzés tervezett időpontjai: 
 
1.)  2007. február 28. (9-18 óráig) 

 Fót MLTSZ Lovasterápiás Központ  
(Vörösmarty tér 2., a Gyermekközpont  parkjának végében található) 

 
Ez a továbbképzés 100 továbbképzési pontot ad. 
 
 A továbbképzést vezeti: Kövy András 
Asszisztensek: Németh Gábor és dr. Wagner Kinga 
Főbb témák:felkészítés  
- a lóismereti alapvizsgára és a rajtengedély vizsgára, 
- lovas vizsgák rendszerének felépítése és bevezetése, 
- lovasok gyakorlati oktatásának módszertani kérdései, 
 edzői licencek, 
 vizsgáztatók felkészítése. 
A részvételi díj: 5000 forint / fő 

  
2.)  2007. március  27-28., kedd-szerda (kedd reggel 9-től szerda este 17   

óráig)  
Fót MLTSZ Lovasterápiás Központ  
(Vörösmarty tér 2., a Gyermekközpont  parkjának végében található) 
 
Ez a továbbképzés 200 továbbképzési pontot ad. 
 
 A továbbképzést vezeti: Kövy András 
Asszisztensek: Németh Gábor és dr.Wagner Kinga 
Témák:  
1. nap az ülés és segítségek oktatásának módszerei elméletben és gyakorlatban 
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2. nap az ugratás tanításának módszerei kezdő és haladó lovasok részére  
- szállás, étkezési költség egyénileg 
  
A részvételi díj: 12.000 forint / fő / a két napra 

 
3.)  2007. október 19-20.,péntek-szombat (péntek reggel 9-től szombat  

este 17 óráig) 
Sarlóspuszta (Dabas, Örkény-Tatárszentgyörgy)  

 
Ez a továbbképzés 200 továbbképzési pontot ad. 

 
A továbbképzést vezeti: Kövy András 
Vendégelőadók: Kurt Lehmann, Isabell Neumann-Cosel (Németország) 
Asszisztensek: Németh Gábor és dr. Wagner Kinga 
Főbb témák: 
- felkészítés a rajtengedély vizsgára, 
- részvétel az MLTSZ és a Német Lovasszövetség közös lovas vizsgáján,  
- elméleti és gyakorlati foglalkozások: a nemzetközi edzőképzés és  

  - vizsgarendszer lehetőségei a magyar szakemberek részére, 
- a lovas vizsgák hatása a lovassportra. 
 
A részvételi díj:. 12.000 forint / fő a két napra 
- szállás, étkezési költség egyénileg 
 

4.)  2007. december 5. szerda (9-től 18 óráig)  
Fót MLTSZ Lovasterápiás Központ  
(Vörösmarty tér 2., a Gyermekközpont  parkjának végében található) 
 
Ez a továbbképzés 100 továbbképzési pontot ad. 
 
 A továbbképzést vezeti: Kövy András 
Asszisztensek: Németh Gábor és dr.Wagner Kinga 
Főbb témák:  - felkészítés a lóismereti alapvizsgára és a rajtengedély vizsgára, 

   - lovas vizsgák rendszerének felépítése és bevezetése, 
- lovasok gyakorlati oktatásának módszertani kérdései, 
- edzői licencek, 
- vizsgáztatók felkészítése. 

 
A részvételi díj: 5.000 forint / fő. 

 
A 300 továbbképzési pontot elért oktatók, edzők és vizsgáztatók az új továbbképzési 

tanúsítványt kapják meg. 
 
Érdeklődni lehet: 
Kövy András 20-912-9313 
Németh Gábor 20-427-2956 
dr. Wagner Kinga 30-254-4847 
 
Jelentkezni lehet a gbozori@lovasterapia.hu e-mail címen, vagy a 06/27-539-376 
faxszámon.  

mailto:gbozori@lovasterapia.hu
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III.  

Parasport képzés 
 

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.  
 
ÉRDEKLŐDÉS ÉS JELENTKEZÉS 

FONESZ 1146 BUDAPEST ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3 

KISS ERIKA OKTATÁSSZERVEZŐ 

Tel.: 06-30/ 565-2426  
 
Magyar Lovasterápia Szövetség (MLTSZ) 
1066 Budapest Teréz krt. 24. 
BOZORI GABRIELLA 
Tel.: 06-70-200-2761 
E-mail: gbozori@lovasterapia.hu 

- 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) 

 
 

 

 

 


