
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
fóti Lovasterápiás Központjának 

bemutatása

A Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat Lovasterápiás 
Központja 2003-ban kezdte 
meg tevékenységét Fóton. 

A Központ 25 hektáros területén sokrétű 
tevékenység zajlik: szakemberek 

vezetésével a lovasterápia különböző 
ágaiban végeznek gyógyító tevékenységet. 

A Magyar Lovasterápia Szövetség 
Alapítvány égisze alatt itt folyik a 
lovasterápiás szakemberek képzése 
és továbbképzése. 

Az MLTSZ szakmai munkája nemzetközi 
szinten is kiemelkedő. 2003-ban 

Lovasterápiás Kongresszust szervezett 
Budapesten, valamint 2006 óta Nemzetközi 

Díjlovas versenynek ad otthont minden 
szeptemberben.
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A lovasterápiáról:

A lovasterápia egy olyan gyűjtőfogalom, mely magába foglalja mindazokat 
az orvosi indikáció alapján terápiás céllal alkalmazott, kezelés jellegű, 

egyéni, vagy csoportos fejlesztéseket, melyek a lovaglás, illetve a lóval való 
foglalkozás és tevékenységek hatásait használják fel.

Célja: a sérülés/károsodás, a fogyatékosság/zavar, az akadályozottság/ 
korlátozottság ismeretében a ló és a lovaglás hatásainak felhasználása a 

minél gyorsabb, eredményesebb gyógyulás, képességfejlődés, és 
rehabilitáció érdekében.

Központunkban a lovasterápia három ága (hippoterápia, gyógypedagógiai 
lovaglás és lovastorna, pszichológiai lovasterápia) mellett a fogyatékos 

személyek szabadidős lovaglása és lovassportja is működik. 

Tanösvény
A lovas tanösvényen 7 

különböző elemet helyeztünk 
el, melyeken rendszerezetten 

és tematikusan különböző 
lovakról szóló témakörökben 

interaktív módon 
szerezhetnek új ismereteket 
a gyerekek. A szenzoros park 

használata során 
igyekeztünk a gyerekeket 

sokféle típusú ingerhez 
juttatni annak érdekében, 

hogy a szenzoros 
ingerfeldolgozás zavarai 

csökkenjenek náluk. 

Táborok
2007-től minden évben 

intenzív, komplex terápiás 
heteket, nyári táborokat 

szervezünk a hozzánk 
lovasterápiás foglalkozásra 

járó gyerekeknek. A 
táborokat korosztályos 

bontásban óvodás, kisiskolás, 
kamasz és serdülő 

gyerekeknek megfelelő 
tematikával tervezzük. 

Lovak

Jelenleg 34 lovunk van. A 
terápiás munkában aktívan 
14 ló dolgozik, mellettük 8 

lónak folyik az alap és a 
speciális kiképzése. 
Rendelkezünk olyan 

iskolalovakkal is, akik a 
leendő lovasterapeuták lovas 

oktatásában és lovas 
vizsgáiban vesznek részt.



A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 1997-ben alakult. 
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:

• a lovasterápiával foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése

• nemzetközi kapcsolatok kialakítása

• tanfolyamok és konferenciák szervezése, tananyagok, kiadványok 
szerkesztése és kiadása

• a szakterületen dolgozó személyek és intézmények munkafeltételeinek 
javítása

• lovasterápiás oktató és bemutató központ létrehozása, illetve 
támogatása

• a szövetség munkáján keresztül a lovassport minden ágának 
népszerűsítése

• a fogyatékos lovasok versenyrendszerének megszervezése

A Magyar Lovasterápia Szövetség 
célkitűzései



Versenyek

Az MLTSZ a NGYSZ védnökségével és 
támogatásával 2005 óta minden év 
szeptemberében a fóti Központban 

szervezi meg Díjlovas és Lovasterápiás 
Versenyét, amely esemény 2006-tól 

nemzetközi keretek között került 
megrendezésre.

Egyik legfontosabb célunk a szövetség 
munkáján keresztül a lovasterápia, a 

parasport és a lovassport minden 
ágának népszerűsítése, így minden 

évben igyekszünk megteremteni az ép-
és sérült lovasok versenyzésének a 

feltételeit. A verseny évről évre egyre 
sikeresebb és népszerűbb, a hazai 
csapatok, és a külföldi versenyzők 

között, annál is inkább, mivel 2018 óta a 
nemzetközi verseny egyben Világ Kupa 

forduló is.

Oktatás

A fóti Lovasterápiás és Oktató Központ 
ad otthont a leendő lovasterapeuta 

szakemberek, lovas parasport oktatók, 
önkéntes segítők elméleti és a gyakorlati 

oktatásának, képzéseinek, de a fóti 
központban zajlanak a lovasterapeuta 

képzésekhez tartozó lovas felkésztő 
hetek és lovasvizsgák is. 

A különböző felsőoktatási intézmények 
hallgatói is rendszeresen ellátogatnak a 

fóti központba, hogy alapvető elméleti és 
gyakorlati ismereteket szerezzenek a 

lovasterápiáról.
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