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Képzési tájékoztató 

- Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakágon - 
 

Jelentkezések befogadásának várható határideje: minden év novembere 

 

A képzésre történő jelentkezés feltétele a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány által 

szervezett „Alapozó ismeretek a lovasterápiáról” (Alapítási engedélyszám: 575-47/2017, 

képzés óraszáma: 110 óra) elnevezésű képzés sikeres elvégzése. 

 

A képzés menete, tartalmi elemei és a képzés időzítése 

 „HT-1” modul  

Tartalma: a résztvevők pontos képet kapnak a hippoterápia rehabilitációban betöltött 

szerepéről, alapjairól, hatásairól, a mozgásban akadályozott gyermek/fiatal és a ló 

mozgáselemzésének szempontjairól, a ló mozgásának neurológiai hatásairól, a hippoterápiára 

alkalmas ló kiválasztásáról és kiképzéséről, valamint az alkalmazható lóvezetési technikákról, 

a hippoterápiához szükséges neuroanatómiai és neurológiai ismeretekről, a hippoterápia 

indikációiról és kontraindikációiról, az elsősegélynyújtás szabályairól, valamint a 

hippoterápiában alkalmazható mérési és kutatási módszerekről, illetve a hippoterápiából a lovas 

parasportba történő átmenet lehetőségeiről, a gyermekek mozgásfelmérésének általános 

szempontjairól, a hippoterápiában megjelenő gyermek, illetve felnőttkori kórképekről, azok 

kezelési, fejlesztési lehetőségeiről, a dokumentációról, illetve a hippoterápiához szükséges 

személyi, tárgyi és környezeti feltételekről. 
 
Modul óraszáma: 59 óra (elméleti óra: 55 óra, gyakorlati óra: 4 óra) 

Képzési modul időtartama: 6 nap, amely egyben, hétfőtől szombatig, vagy 2x3 napos 

időtartamra (péntektől vasárnapig) bontva lesz megtartva – február és/vagy március folyamán 

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

(Lovasterápiás és Oktató Központ) 

Modul követelményei: írásbeli, és szóbeli vizsga 

 

Vizsgák időzítése: 

- az írásbeli és szóbeli vizsgákra általában március végétől, április közepéig terjedő 

időszakban kerül sor a Lovasterápiás és Oktató Központban.  

 

A résztvevő a követelmények teljesítése után kezdheti meg a „HT-2” modult. 

 „HT-2” modul  

Tartalma: a résztvevők hospitálnak hippoterápiás foglalkozásokon, valamint saját élményű 

hippoterápiás gyakorlaton vesznek részt, ahol gyakorolhatják a hippoterápiában alkalmazott 

lóvezetési technikákat, videofelvételek segítségével a gyakorlatban elemzik a ló és az ember 

mozgását, az oktatók segítségével felmérik a hippoterápiában résztvevő gyermekek/fiatalok 

mozgásállapotát. 

 

Modul óraszáma: 61 óra (elméleti óra: nincs, gyakorlati óra: 61 óra) 

Képzési modul várható időtartama: 8 nap, amely várhatóan 2x4 napos időtartamra (hétfőtől 

csütörtökig, vagy keddtől péntekig) bontva lesz megtartva – április, május folyamán 
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Képzési helyszín: Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány – 2151 Fót, 

Vörösmarty tér 2. (Lovasterápiás és Oktató Központ) 

Modul követelményei: hospitálási napló, szakmai gyakorlat teljesítése szupervízióval végzett 

terapeuta mellett gyakorlati jeggyel értékelve 

 

Vizsgák típusa, időzítése:  

- hospitálási napló beadása a hospitálásokat követően 

- szakmai gyakorlat (gyakorlati jeggyel értékelve), amelyre május vagy június 

hónapokban kerül sor, helyszíne a Lovasterápiás és Oktató Központ 

 

A „HT-2” modul követelményeinek teljesítése után a résztvevő záróvizsgára bocsátható. 

 „Záróvizsga” 

Tartalma: a képzés során elsajátított ismeretek alapján írásbeli dolgozatot kell beadni, és 

megvédeni ezt, továbbá, szóbeli és terápiás gyakorlati vizsgát is kell tenni 

 

Vizsgák típusa és időpontja:  
- Terápiás gyakorlati vizsga időpontja: május vagy június hónap során, helyszíne: 

Lovasterápiás és Oktató Központ 

- (Záró) írásbeli dolgozat beadása: képzés kezdete évének szeptemberéig 

- (Záró) írásbeli dolgozat szóbeli megvédése: képzés kezdete évének októberében 

- Szóbeli vizsga: képzés kezdete évének októberében – várhatóan a 3. hetében 

 

Záróvizsga helyszíne és időpontja: Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány – 2151 Fót, 

Vörösmarty tér 2. (Lovasterápiás és Oktató Központ) 

 

Lovas vizsga 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 
- az RA4-es szintű, alaposztályú lovas vizsga teljesítése 

A lovas vizsgákról tájékozódni honlapunkon tud:  

- lovas vizsgák RA5, RA4, RA3-as szinten 

- a német lovas vizsgák 2014-től érvényes szintjei 

 

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

(Lovasterápiás és Oktató Központ) 

- képzés kezdete évének októberében – várhatóan a 3. hetében  

 

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

hete). A részvétel szabadon választható.  

 

 

A fenti követelmények teljesítése után a képzés sikeres elvégzéséről a résztvevő tanúsítványt 

kap, amely jogosítja lovas terápiás foglalkozások vezetésére hippoterápa szakágon. 

 

 

A fenti időpontok tájékoztató jellegűek. A konkrét időpontokról legkésőbb a képzés kezdetén 

tájékoztatjuk résztvevőinket!  
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