
 

 

Nagyon gyakran találkozunk különböző internetes felületeken olyan „lovasterápiás 

lehetőségeket és képzéseket” hirdető anyagokkal, amelyek nélkülöznek mindenfajta 

szakmaiságot e területen. Ezért szeretnénk felhívni azoknak a szülőknek a figyelmét, akik 

gyermeküket valahova lovasterápiára szándékoznak vinni, hogy feltétlenül tájékozódjanak 

arról, hogy az adott helyen ki az a szakember, aki a lovasterápia bármely ágában (hippoterápia, 

gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, pszichológiai lovasterápia), vagy a fogyatékos 

személyek szabadidős, illetve sport lovagoltatása területén dolgozik. A lovas szolgáltató 

tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet pontosan meghatározza, hogy milyen 

alap és speciális végzettséggel lehet lovasterápiás szolgáltatást vagy a fogyatékos 

személyeknek lovas szolgáltatást nyújtani. A rendelet meghatározza emellett azt is, hogy a 

terápiás lovaknak alkalmassági vizsgát kell tenni.  

Kérjük tehát a szülőket, hogy saját és gyermekük érdekében kérjék el az adott terapeuta 

végzettségét igazoló dokumentumokat, (A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. 

(XII. 20.) ÖM rendelet 11/A §² (1) szerint).  

Hazánkban a lovasterapeutákat és fogyatékos személyek lovagoltatásban dolgozó 

szakembereket hivatalosan és engedélyezetten a Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány képezi.  

Emellett kérjük a szülőket, győződjenek meg arról, hogy az adott lovardában dolgozó „terápiás 

lovak” tettek-e alkalmassági vizsgát. Érdemes tájékozódni arról is, hogy az adott lovarda 

hivatalosan működik-e, rendelkezik-e a működéshez szükséges engedélyekkel a Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól.  

A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány több mint 20 éve dolgozik azért, hogy a 

lovasterápia területén, magas szinten képzett lovasterapeuták dolgozzanak.  

Kedves Szülők, Önök a gyermekeik fejlődését, biztonságát teszik ezeknek a szakembereknek a 

kezébe. 

Aki lovakkal foglalkozik, tudja, hogy ez a tevékenység számtalan veszélyt rejthet magában, 

még akkor is, ha minden előírásnak megfelelünk és szabályt betartunk, de különösen akkor 

veszélyes, ha nem képzett személy tartja a foglalkozást és nem megfelelően képzett lóval 

dolgozik. A veszély nem abban rejlik, hogy balesetet szenvedhet valaki (leesik a lóról), hanem 

inkább abban, hogy szakmai tudás és alapok nélkül nem kaphatja meg azt a célirányos 

fejlesztést a páciens, amire szüksége lenne, illetve pl. rossz mozgásminták is rögzülhetnek. A 

terápia célja az esetek többségében nem szimplán az, hogy örüljön, jól érezze magát a 
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páciensünk, hanem sokkal komolyabb, életminőséget javító terápiás céljaink vannak. Az, hogy 

a terápiás foglalkozásokon a páciensünk örül egy élő társsal való közös munka során, ez a 

lovasterápia nagyszerűségét dicséri, ezzel tudjuk motiválni a szakmai, az életminőséget javító 

célok elérésére. 

A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány honlapján megtalálható a képzett és a törvényi 

előírásoknak megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakemberek névsora, elérhetősége: 

http://www.lovasterapia.hu/rolunk/MLTSZ_vegzett_terapeutak.html  

Amennyiben a témáról további cikkeket kíván olvasni, kattintson az alábbi linkekre: 

http://www.lovasterapia.hu/data/cms54360/MLTSZ_velemeny_babalovaglasvegleges_honlap

ra.pdf 

http://www.lovasterapia.hu/data/cms54361/MLTSZ_velemeny_minilo.pdf 

 

A másik fontos probléma a szakemberképzés területén jelentkezik. Sajnos jelenleg több olyan 

magánszemély vagy szervezet is tevékenykedik a lovasterápiával kapcsolatos képzések 

területén, mely személyek vagy szervezetek a jelenlegi törvényi szabályozás szerint 

(Felnőttképzési Törvény, vagy az Akkreditált Pedagógus Továbbképzési Program) nem 

rendelkeznek engedéllyel vagy a szükséges akkreditációval. 

Azon kívül, hogy képzéseik felépítése, tematikája szakmaiatlan, ezekért az oktatásokért jelentős 

részvételi díjat szednek be az érdeklődőktől. Fontos azt is megemlíteni, hogy ezek a képzések 

nem felelnek meg a lovas szolgáltató tevékenységről szóló rendeletben leírt, a terapeuták 

végzettségére és képesítésére vonatkozó elvárásoknak. (A lovas szolgáltató tevékenységről 

szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 11/A §² (1) szerint). 

Honlapjukon olyan felnőttképzési nyilvántartási szám és program akkreditációs lajstromszám 

szerepel, amely már 2014 óta nem érvényes, emellett nem szerepelnek az engedélyezett képző 

intézmények listájában sem. Engedéllyel rendelkező képző intézmények érvényes 

programjainak nyilvántartása az alábbi linken érhető el: 

https://engedely.mer.gov.hu/index.php?oldal=nyilvantartas  

Az említett képzésekbe bárki bekapcsolódhat, aki a 18. életévét betöltötte és rendelkezik 

középiskolai végzettséggel. Sem lovastudás, sem, egyéb szakmai alapok nem szükségesek a 

jelentkezéshez és a képzés elvégzéséhez. Az általuk meghirdetett tanfolyamokon az elméleti és 

a gyakorlati oktatások során számos kompetencia-határt sértenek meg azzal, hogy a családokat 

érintő pszichológiai folyamatokba avatkoznak be megfelelő szakértelem nélkül. Fontos 

azonban hangsúlyozni, hogy: a pszichológiai folyamatokba történő szakszerűtlen beavatkozás 

súlyos ártalmakat okozhat, mert nemcsak a családok kerülhetnek krízisbe, hanem a bennük lévő 

személyek is. Mindez nemcsak a pszichológiai tanácsadásra és terápiára érvényes, hanem 

azokra a tevékenységekre is, amelyek ezek határterületein mozognak – ide tartozik minden, 

önismeret-fejlesztéshez kapcsolódó program is, hiszen az önismeret-fejlesztése nagyon hasonló 

pszichológiai készségeket igényel mint a terápia vagy tanácsadás.  

Nem véletlen, hogy 2019 novemberében az Országgyűlés 154 igen szavazattal, 15 tartózkodás 

mellett elfogadta a bizonytalan minőségű, tisztázatlan hátterű egészségügyi szolgáltatók 

http://www.lovasterapia.hu/rolunk/MLTSZ_vegzett_terapeutak.html
http://www.lovasterapia.hu/data/cms54360/MLTSZ_velemeny_babalovaglasvegleges_honlapra.pdf
http://www.lovasterapia.hu/data/cms54360/MLTSZ_velemeny_babalovaglasvegleges_honlapra.pdf
http://www.lovasterapia.hu/data/cms54361/MLTSZ_velemeny_minilo.pdf
https://engedely.mer.gov.hu/index.php?oldal=nyilvantartas


tevékenységének visszaszorításával összefüggő (a hétköznapokban csak 

„kuruzslótörvénynek” hívott) törvénymódosításokat.  

A törvénymódosítás szerint a jogosulatlanul végzett egészségügyi tevékenység, terápia, 

pszichoterápia és nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások 

folytatása is egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.  

Mindezek mellett a törvénymódosítás bevezeti az oktatással összefüggő jogosulatlan 

tevékenység vétségét, valamint módosulnak a szabálysértési törvény jogosulatlan 

címhasználatra vonatkozó rendelkezései is.  

Mindezek után az említett képzéssel kapcsolatban már csak egyetlen egy kérdés merült fel 

bennünk, hogyan végezhet bármilyen terápiás tevékenységet egy olyan személy, aki semmilyen 

szakképzettséggel és bizonyítható lovas tudással sem rendelkezik?????????  

És még valami: az „oktatást” közel 400.000 Ft-ért nyújtja a fent említett Kft. a résztvevőknek.  

 

Fót, 2020. január 28. 

 

A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány Elnöksége és Oktatási Bizottsága névében: 
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