
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány  
Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 24, Telephely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 2.  

Adószám: 18168884-2-42  

E-mail: mltsz@gyermekmento.hu, Tel.: +3627539370, Fax: +3627539376, Web: www.lovasterapia.hu 

Alapítási engedélyszám: 575-47/2017 

 
 

Képzési tájékoztató 

- Alapozó ismeretek a lovasterápiáról - 

 

Jelentkezések befogadása minden év szeptember 1-ig a szükséges dokumentumok a Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítványhoz (továbbiakban: MLTSZ) történő elküldésével. 

 

A képzés menete, tartalmi elemei és a képzés időzítése 

A képzés indítása előtt az MLTSZ lovas felvételi vizsgát szervez a jelentkezők számára, 

amelynek várható időpontja szeptember hónap – általában hétköznap, helyszíne a 

Lovasterápiás Központ, Fóton.  

Tudnivalók röviden:  

- a felvételizők számára tudunk lovat biztosítani, de előzetes egyeztetés után saját lovat is 

lehet hozni  

- követelmények: a lovas tudjon a három alap jármódban, osztályban biztonsággal 

lovagolni, ismerje a lovardai szabályokat, a lovardai alakzatokat (Bővebb információt 

erről a lovas felvételi vizsga követelményei alatt olvashat.) (link)  

- a lovas felvételi vizsga értékelése „megfelelt / nem felelt meg” minősítéssel történik 

- „nem felelt meg” minősítés esetén a képzés nem kezdhető meg 

 

 „A” modul  

Tartalma: elméleti ismeretek a ló és az ember mozgásáról, a lovaglás biomechanikájáról, a 

lovasterápia ágairól és célcsoportjairól, a lovassportokról, a lovakkal kapcsolatos anatómiai, 

egészségtani, tartási és etológiai ismeretekről, valamint gyakorlati ismeretek a lovak ápolásáról, 

szerszámozásáról és a Tellington-módszer alkalmazásáról.  

Modul óraszáma: 46 óra (elméleti óra: 26 óra, gyakorlati óra: 20 óra) 

Képzési modul időtartam: 6 nap, minden év 3. vagy 4. hete 

Képzési helyszín: Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány – 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 

(Lovasterápiás és Oktató Központ)  

Modul követelményei: írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga 

 

Vizsgák típusa, időzítése: 

- a résztvevők gyakorlati vizsgát tesznek az első képzési blokk után 

- az írásbeli és szóbeli vizsgákra általában december hónapban kerül sor a Lovasterápiás 

és Oktató Központban  

 

A résztvevő a modul követelményeinek teljesítés után kezdheti meg a „B” modult.  

„B” modul  

Tartalma: elméleti ismeretek a nemzetközi kapcsolatokról, a lovasterápia szervezeti és 

szervezési kérdéseiről, a jogi ismeretekről, a biztosítási lehetőségekről és biztonsági 

kérdésekről, továbbá, gyakorlati ismeretek a futószáras és hosszúszáras munkával 

kapcsolatosan.   
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Modul óraszáma: 64 óra (elméleti óra: 9 óra, gyakorlati óra: 55 óra) 

Képzési modul időtartam: 8 nap, amely valószínűleg két teljes hétvégét - péntektől vasárnapig 

-, és egy szombati és vasárnapi oktatási napot jelent február, március, április folyamán (havi 

egy alkalom) 

Képzési helyszín: Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány – 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 

(Lovasterápiás és Oktató Központ) 

Modul követelményei: házi dolgozat beadása és gyakorlati vizsga 

 

Vizsgák típusa, időzítése:  

- a résztvevők gyakorlati vizsgát tesznek futószárazásból – minden résztvevő 

- a szomatopedagógus, és a gyógytornász végzettségű résztvevőknek ezen felül 

hosszúszárazásból is gyakorlati vizsgát kell tenniük  

- a gyakorlati vizsgákra május, vagy június hónapban kerül sor, helyszíne a Lovasterápiás 

és Oktató Központ  

 

A „B” modul követelményeinek sikeres teljesítése után a résztvevő záróvizsgára 

bocsátható.  

 „Záróvizsga” 

Tartalma: a képzési modulok során elsajátított ismeretekből a résztvevő írásbeli (teszt lap 

kitöltése, és esszékérdések) és szóbeli vizsgát (egyénileg, megadott témakörök alapján) tesz.  

 

Záróvizsga helyszíne: Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány – 2151 Fót, Vörösmarty tér 

2. (Lovasterápiás és Oktató Központ) 

Záróvizsga időpontja: a képzés kezdetét követő év októbere 

 

A képzés sikeres teljesítése tanúsítvány kiadásával zárul. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

- sikeres záróvizsga  

- bázis vizsga, és az RA5-ös szintű, előkészítő osztályú lovas vizsga teljesítése 

A lovas vizsgákról tájékozódni honlapunkon tud:  

- lovas vizsgák RA5, RA4, RA3-as szinten  

- a német lovas vizsgák 2014-től érvényes szintjei 

- földi munka  

 

A lovas vizsgák helyszíne, és időpontja:  
- Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány – 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 

(Lovasterápiás és Oktató Központ) 

- a képzés kezdetét követő év októberének 3. hete  

 

A lovas vizsgákra minden éveben felkészítő hetet tartunk (időpont: minden év októberének 3. 

hete). A részvétel szabadon választható.  

 

 

Fenti követelmények teljesülése után a résztvevő megkapja tanúsítványát az „Alapozó 

ismeretek a lovasterápiáról” megnevezésű képzés elvégzéséről, majd alap végzettségének 

függvényében folytathatja tanulmányait a „Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakágon” 

(Alapítási engedélyszám: 575-49/2017), vagy „Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai 
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lovaglás és lovastorna szakágon” (Alapítási engedélyszám: 575-48/2017) 

megnevezésű képzések valamelyikén.  

 

 

Az időpontok tájékoztató jellegűek. A pontos időpontokról legkésőbb a képzés kezdetén 

tájékoztatjuk résztvevőinket!  
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