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WAGNER KINGA

Kaposvári Egyetem
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány

A Magyar Lovasterápia Szövetség
tevékenységi területei

Szövetségünk célja a lovasterápiával, mint komplex egészségügyi és
pedagógiai célú prevencióval, habilitációval, és rehabilitációval foglalkozó
intézmények és személyek országos szintû 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 felnõttoktatási tanfolyam keretében a parasport oktatói képzés
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) és a Magyar Lovas-
terápia Szövetség Alapítvány (MLTSZ) közös szervezésében elindult a
“Fogyatékos személyek lovas sportjának kiegészítõ szakirányú
ismeretei” címmel.

A pszichoterapeuta továbbképzés akkreditáltatása folyamatban van.
A lovasterapeuta és parasport oktató képzéseken kívül minden évben

megszervezzük az általános ismereteket adó „Lovasterápiás segítõ” tanfo-
lyamot is. Az itt végzett személyek önállóan nem vezethetnek lovasterápiás
foglalkozásokat azonban a terapeuták munkáját szakszerûen tudják segíteni.

2. Normák, szabályok kidolgozása, nemzetközi standardok meghonosítása
A képzéseinken oktató terapeuták és edzõk kiképzése a „képzõk képzése”
program keretein belül történt meg. Tanfolymainkra, továbbképzéseinkre
az adott szakterület nemzetközileg is elismert oktatóit hívjuk meg. Több-
ször oktatott nálunk Octavia Brown és Prof. Dr. Med. Carl Klüwer
(Nemzetközi Lovasterápiás Szövetség volt elnökei) és Gundula Hauser, a
szövetség jelenlegi vezetõje. 

3. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása
Elnökségünk tagjai rendszeresen részt vesznek a nemzetközi szövetség
konferenciáin, továbbképzésein. A legnagyobb elõrelépést ezen a területen
azonban a 2003-ban Budapesten rendezett  XI. Nemzetközi Lovasterá-
piás Világkonferencia jelentette.



4. Külföldi betegek és vendégek Magyarországra hívása
A külföldi betegek Magyarországi lovasterápiás kezelése még nem indult
el, azonban ebben az évben elõször külföldön-Romániában-élõ gyógytor-
nász is felvételt nyert hippoterapeuta képzésünkre.  

2007 nyarán gyógytornász hallgatók érkeztek a Fóti Lovasterápiás
Központba hippoterápiás szakmai gyakorlatra, az együttmûködés 2008-
ban is folytatódik. 

5. Tanfolyamok és konferenciák szervezése, tananyagok, kiadványok
szerkesztése és kiadása 
A konferencia szervezésrõl már részben esett szó, de meg kell említeni,
hogy több helyen is tartottunk elõadásokat szakmai (XI. Nemzetközi
Lovasterápiás Világkonferencia, MAGYE 2006, REHA 2003, 2005) és
ismeretterjesztõ konferenciákon az elmúlt évek során.  A szövetség okta-
tási   bizottságában tevékenykedõ több tag is jelentetett meg jegyzetet:

Bozori Gabriella: Lovasterápia- Gondolatok és vázlatok a gyógype-
dagógiai lovaglás és lovastorna témakörébõl (Polu-Press Kkt. Székesfe-
hérvár 2002)

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

Györgypál Zoltánné: Lovasterápia-Hippoterápia
Elõkészületben van a terapeuták lovas vizsgákra történõ felkészülését

segítõ: dr. Wagner Kinga: Felkészülés a lovasvizsgákra-Lóismereti alap-
vizsga és rajtengedély vizsga címû könyv 

6. A szakterületen dolgozó személyek és intézmények munkafeltételei-
nek javítása, a szakma elismertetése
A munkafeltételek javítása a szövetség munkájának egyik legnehezebb
feladata. A 2002-tõl kidolgozásra került Nemzeti Lovasprogramban a
lovasterápia mint a lovas iparág egyik fejlesztendõ területe jelenik meg, de
mivel a program megvalósítása késik, így annál több bíztató eredményrõl,
hogy a kidolgozáshoz szövetségünk is részletes tanulmányt adott be, nem
lehet beszámolni.

Mivel szövetségünk civil szervezet és nem felügyeleti szerve a lovas-
terápiás tevékenységeknek, a szakma elismertetésében a pozitív disz-
krimináció elvét alkalmazzuk. Minden terapeuta, aki a szövetség által
elismert végzettséggel rendelkezik, igényelheti az ezt igazoló táblát,
melyet mûködésének helyszínén kihelyezhet. A tábla kihelyezése tám-
pontot adhat a látogatóknak abban, hogy eldöntsék igénybe veszik-e egy
állítólagos terapeuta szolgáltatásait. Szövetségünk honlapján a végzett
terapeuták névsora és elérhetõsége megtalálható. 
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7. Lovasterápiás oktató és bemutató központok létrehozása, illetve
támogatása
Szövetségünk munkája kezdetektõl fogva szorosan kötõdik a Nemzetközi
Gyermekmentõ Szolgálat Magyar Egyesületének munkájához. A
Gyermekmentõ Szolgálat Fóton létrehozott egy Lovasterápiás Központot,
ahol a lovasterápia minden szakágában végzett terapeuták tevékenykednek.
Lovasterapeuta képzéseink jelentõs része zajlik Fóton, illetve itt folyik a
lovasvizsgákon a vizsgázók rendelkezésére bocsátott lovak kiképzése.

8. A szövetség munkáján keresztül a lovassport minden ágának nép-
szerûsítése
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 népszerûsíti.

9. A fogyatékos lovasok versenyrendszerének megszervezése, a paralim-
piai versenyzés feltételeinek megteremtése 
Ezen a területen a legfrissebbek a hírek. A díjlovaglás, mint parasport a
nemzetközi iránymutatással megegyezõen a Díjlovas Szakbizottságon
keresztül része lett a Magyar Lovas Szövetségnek, a hazai versenyrend-
szer kidolgozása zajlik.
A Szövetséghez csatlakozhat mindenki, aki alapszabályát elfogadja.

BOZORI GABRIELLA

Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat
Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány

A lovasterápia ágai

A következõkben összefoglaljuk a lovasterápia fõ területeinek jellegzetességeit.
A lovasterápia ágai:
1. Hippoterápia 
2. Gyógypedagógiai lovaglás, lovastorna és speciális fogathajtás
3. Pszichoterápia lóval
4. Parasport

1. Hippoterápia

A hippoterápia orvos által indikált neurofiziológiai alapokon nyugvó fizioterápiás
kezelési mód. Ezt a kiegészítõ módszert gyógytornász és szomatopedagógus




