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Képzés megnevezése  FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK SZABADIDŐS-,  

ÉS LOVASSPORT OKTATÓJÁNAK VAGY 

EDZŐJÉNEK KÉPZÉSE 

 
  

A képzés a 8/2021. (XI. 30.) MK rendelet - A lovasterápiát és a fogyatékos és a sérült 

személynek nyújtott lovas szolgáltatásokat végző személyek képzéséről és 

vizsgakövetelményeiről – alapján indítható. 

 

Nyilvántartási szám  B/2020/002668 

  

Képzés jelentkezési határideje: minden év szeptember 1-ig 

  

1. Tudnivalók a jelentkezésről   

1.1 Jelentkezés feltételei:  
 

 érettségi bizonyítvány 

 szakmai előképzettség az alábbiak közül: 

- Sportoktató lovaglás és lovassport sportágban, az OKJ szerinti vagy 

programkövetelményben meghatározott szakképesítés szerint 

- Sportedző lovaglás és lovassport sportágban, az OKJ szerinti vagy 

programkövetelményben meghatározott szakképesítés szerint, 

- Sportedző lovas sportágban sportszervező az OKJ 5 1014 20 02 szám szerint, 

- Lovas szakedző, 

- Okleveles lovas szakedző, 

- Lovaskultúra oktató, 

- Lovas tanár és szervező, 

- Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök – lovasedző specializáció vagy, 

- Lovastúra vezető 

- vagy a fentiekkel egyenértékű végzettség az Oktatási Bizottság döntése alapján  

 sportegészségügyi alkalmassági igazolás a 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet, 

valamint a Magyar Lovassport Szövetség érvényes szabályzata alapján; és egészségügyi 

alkalmasságról szóló nyilatkozat aláírása és visszaküldése 

1.2.     Jelentkezés menete:  

 a jelentkezési lap és a kötelezően csatolandó mellékletek visszaküldése a 

gbozori@lovasterapia.hu email címre 

1.3.     Amit kérünk elküldeni:  

 kitöltött és aláírt jelentkezési lap – ide kattintva letölthető 

 érettségi bizonyítvány másolata 

mailto:gbozori@lovasterapia.hu
http://www.lovasterapia.hu/data/cms63383/Jelentkezesi_lap_2022_Para_uj.pdf
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 szakmai előképzettségről szóló okirat másolata 

 egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozat aláírt, eredeti példánya – ide kattintva 

letölthető 

 sportegészségügyi alkalmassági igazolás eredeti példánya 

2. Tudnivalók a képzésről 

 képzés várható kezdete: minden év októbere 

 képzés várható vége: a kezdéstől számított második év októbere 

 képzés óraszáma: 230 óra (elméleti óraszám: 73 óra, gyakorlati óraszám: 157 óra) 

 képzés helyszíne: 

- Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány - 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 

(Lovasterápiás és Oktató Központ) 

- esetenként az MLTSZ által ellenőrzött és kijelölt helyszíneken 

 a képzés moduljainak ismertetése: 

A képzés moduljai egymásra épülnek, a modulok sorrendje nem cserélhető fel. Az 

Alapozó ismeretek a lovasterápiáról modul sikeres teljesítése után vehető fel a Parasport 

szakmai elmélet (P-1) modul, majd annak sikeres teljesítése után vehető fel a Parasport 

szakmai gyakorlat (P-2) modul. 

Alapozó ismeretek a lovasterápiáról 

(39 óra elmélet, 41 óra gyakorlat) 

A képzés résztvevői ismerjék meg és sajátítsák el azokat a fogyatékosságokkal kapcsolatos 

alapismereteket, melyekre a szakmai modulok speciális ismeretei épülnek a későbbiekben.  

A modul ismeretanyaga átfogó képet nyújt a fogyatékosságügyről, a kapcsolódó fogalmakról, 

definíciókról, a fogyatékossági folyamat modern értelmezéséről, a kapcsolódó jogszabályi 

háttérről, valamint a gyógypedagógiai alapismeretekről az egyes fogyatékosságok, mint például 

értelmi fogyatékosság, hallás- és látássérülés, autizmus, mozgássérülések, vagy a 

figyelemzavar és hiperaktivitás tekintetében.  

Képet ad a Magyar Lovasterápia Szövetség megalakulásáról, történetéről, nemzetközi 

kapcsolatairól.  

A cél, hogy a résztvevők – az elméleti ismeretek mellett – az egyes fogyatékossági típusokat 

ellátó intézményekben, a hospitálások keretében gyakorlati ismereteket is szerezzenek az adott 

fogyatékossági típusoknál megjelenő fizikai, szomatikus, mentális, pszichés sajátosságokról, 

jellemzőkről. 

A modul teljesítésének feltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése az alábbiak szerint: 

A modul szóbeli és/vagy írásbeli vizsgája, valamint a hospitálási napló bemutatása a modulban 

szereplő tematikai egységek tananyaga, a megadott irodalmak, előadásanyagok és témakörök 

alapján. 

- írásbeli részvizsga csoportosan tesztlap kitöltésével, esszékérdések 

- és/vagy szóbeli részvizsga egyénileg, előre megadott témakörök alapján 

http://www.lovasterapia.hu/data/cms63373/Nyilatkozat_egeszsegugyi_alkalmassagol_PARA_2022_uj.pdf
http://www.lovasterapia.hu/data/cms63373/Nyilatkozat_egeszsegugyi_alkalmassagol_PARA_2022_uj.pdf


3 
 

- hospitálási napló bemutatása (min. 6 látott foglalkozásról - az egyes 

fogyatékosságoknak megfelelően -, a hospitált foglalkozások céljának, 

menetének, az alkalmazott módszereknek, eredményeknek írásos rögzítése) 

A modul zárása akkor sikeres, ha mindegyik vizsga megfelelt minősítésű. 

A „nem felelt meg” minősítésű vizsga a képzést folytató intézménynél vagy annak jogutódjánál 

megismételhető. 

Parasport szakmai elmélet (P-1) 

(33 óra elmélet, 37 óra gyakorlat) 

Olyan kiegészítő elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amely az alapképzettség 

(lovasoktató, lovasedző és lovas szakedző) ismereteire építi a különböző fogyatékossági 

típusokról, a fogyatékosságok okozta megváltozott motoros, pszichés, mentális 

következményekről szerzett ismereteket.  

Célja továbbá olyan alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek elősegítik a 

lovasoktató, lovasedző, lovas szakedző végzettségű szakemberek számára a fogyatékosságok 

megismerését, a fogyatékosságok hatását a lovaglásra, a fogyatékos személyek szabadidős 

lovaglására és lovassportjára alkalmas lovak kiválasztásának és kiképzésnek főbb szempontjait, 

a kezdő lovasok oktatásának elméleti kérdéseit, a lovagláshoz kötődő indikációkat és 

kontraindikációkat, a fogyatékos személyek lovassportjának módosult személyi és tárgyi 

feltételeit, a fogyatékos személyek lovaglás oktatásnak főbb elveit, szempontjait, lépéseit, 

módszereit, valamint a versenyre való felkészítés és a versenyrendezés szabályait.  

A gyakorlatok célja, hogy a különböző típusú fogyatékos személyeket a résztvevők a 

hospitálások során lássák lovas környezetben is, így a gyakorlatban is kapjanak képet arról, 

hogy a fogyatékosságok miatt megváltozott motoros és mentális funkciók hogyan jelennek meg 

lovas környezetben. 

A modul teljesítésének feltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése az alábbiak szerint: 

Elméleti vizsgák: 

A modul szóbeli és/vagy írásbeli vizsgája a modulban szereplő tematikai egységek tananyaga, 

a megadott irodalmak, előadásanyagok és témakörök alapján. 

- írásbeli részvizsga csoportosan tesztlap kitöltésével, esszékérdések 

- szóbeli részvizsga egyénileg, előre megadott témakörök alapján 

Gyakorlati vizsgák: 

- hospitálási napló bemutatása: (min. 3 foglalkozás) a hospitált foglalkozások 

céljának, menetének, az alkalmazott módszereknek, eredményeknek írásos 

rögzítése) 

- RA4-es lovas vizsga: Alap osztályú díjlovaglás; Díjugrás részvizsga: A* 

osztályú stílus pálya lovaglása standard követelmények szerint: 95cm 6-7 

akadályból álló ugrópálya teljesítése; Szóbeli vizsga: ló kiképzési skála, 

díjlovaglás és díjugrás szabályai, ülésfajták bemutatása, földi munka 
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- futószáras vizsga: (a futószárazás eszközeinek, a futószáron alkalmazott 

segítségek gyakorlati ismeretének, a futószárazás technikájának bemutatása) 

 

Parasport szakmai gyakorlat (P-2) 

(1 óra elmélet, 79 óra gyakorlat) 

Olyan alapvető gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek segítségével a lovasoktató, lovasedző, 

lovas szakedző végzettségű szakemberek a képzés során elsajátított speciális elméleti 

ismeretekre építve képesek megszervezni és lebonyolítani a fogyatékos személyek színvonalas 

szabadidős lovagoltatását, sport lovagoltatását, lovaglás oktatását, valamint versenyeik 

megszervezését.  

A modul sikeres teljesítésének feltétele a modulzáró vizsgák sikeres teljesítése, amely a 

következőkből áll: 

- Hospitálási napló:  

hospitálásokról, írásban 3 hospitálási napló beadása (a hospitált foglalkozások 

céljának, menetének, az alkalmazott mód-szereknek, eredményeknek írásos 

rögzítése). 

- Gyakorlati jegy: 
a gyakorlaton és az edzőtáborban való részvétel  értékelése, a részvevő által 

megtartott edzések értékelése, edzésvezetés, az alkalmazott módszerek technikák, 

speciális eszközök illeszkedése a sérült lovas speciális igényeihez. Gyakorlati napló 

vezetése és bemutatása, (a hallgató által tartott foglalkozásokra vonatkozó 

óratervek, edzéstervek írásos rögzítése, a foglalkozások értékelése) 

A modulzáró vizsga akkor sikeres, ha mindkét vizsgarész megfelelt minősítésű. 

A „nem felelt meg” minősítésű modulzáró vizsga a képzést folytató intézménynél vagy annak 

jogutódjánál megismételhető. 

A szakmai gyakorlati modul halasztására nincs lehetőség. Amennyiben a résztvevő nem 

teljesíti a szakmai gyakorlatot, vagy nem felelt meg minősítést kapott a modul zárás 

követelményeit sem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a következő évfolyammal tudja 

teljesíteni a Parasport szakmai gyakorlatot (P-2). 

 a képzés sikeres teljesítéséhez szükséges követelmények: 

- részvétel a képzés elméleti óráinak 80%-án, gyakorlati oktatás esetén a 90%-án 

- az „Alapozó modul” tartalmi követelményeiből sikeres írásbeli és/vagy szóbeli 

vizsga teljesítése, valamint a hospitálási napló bemutatása 

- a „P-1 modul” tartalmi követelményeiből sikeres írásbeli és/vagy szóbeli vizsga 

teljesítése, valamint a gyakorlati vizsgák sikeres teljesítése 

- a „P-2 modul” tartalmi követelményeinek sikeres teljesítése - gyakorlati jegy 

megszerzése a gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján, valamint a hospitálási 

napló bemutatása 

- a záróvizsga követelményeinek sikeres teljesítése 

 

 a képzés lezárásával kapcsolatos követelmények: 
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- A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- a képzési programban megállapított kötelező óraszámnak (elméleti órák esetén 

a 80%-át, gyakorlati oktatás esetén a 90%-át) 

- a modulokat lezáró vizsgákat 

- záródolgozat beadási kötelezettségét teljesítette. 

- tandíjfizetési kötelezettségét teljesítette 

 

- A záróvizsga részei: 

- írásbeli záródolgozat beadása a képzőhely felé a záróvizsga napját megelőzően 

min. 30 nappal  

- szóbeli vizsga (a záródolgozat megvédése, kiegészítő komplex szakmai 

kérdésekkel) 

- gyakorlati vizsga 

 

- Záróvizsga leírása: 

- Írásbeli záródolgozat: 

- Írásbeli vizsgadolgozat beadása. Egyénileg választott (a képző 

intézmény által megadott témaköri listán szereplő), a fogyatékos 

személyek szabadidős lovaglásához és lovassportjához kapcsolódó, 

elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok integrálása; 

esettanulmány: konkrét fogyatékos személy bemutatása, legalább 5 

alkalomból álló edzésterv bemutatása, indoklása, írásos feldolgozása- 

konzulens vezetésével. 

- Szóbeli vizsga: 

- Az írásbeli vizsgadolgozat szóbeli megvédése:  

- az elfogadott és minősített záródolgozat és a hozzá kapcsolódó kérdések 

megbeszélése,  

- előre közzétett, komplex szakmai témakörök megválaszolása, kifejtése 

- Gyakorlati vizsga: 

- Edzésvezetés bemutatása a gyakorlatban, a sérült, fogyatékos személy 

speciális igényeihez igazodva 

A záróvizsga akkor sikeres, ha a résztvevő mindhárom vizsgarészből MEGFELELT 

minősítést kap. 

 a képzés sikeres teljesítése oklevél kiadásával zárul, melynek feltétele: 

- sikeres záróvizsga 

- RA3-as, vagy azzal azonos szintű lovas vizsga sikeres teljesítése: L (könnyű) 

osztályú díjlovagló program lovaglása csikókantárral programfüzet szerint 

egyesével lovagolva; Díjugratás A** osztályú stílus pálya lovaglása standard 

követelmények szerint (átl.105 cm); Szóbeli beszámoló: ló kiképzési skála, 

díjlovaglás és díjugrás szabályai 

- a vezetői engedélyhez szükséges elsősegély vizsga megléte, ennek hiányában a 

vezetői engedélytől független elsősegély vizsga megléte (a képzésben résztvevő 

egyénileg szervezi, a képzéssel párhuzamosan végezheti) 

 A lovas vizsgákról tájékozódni honlapunkon tud:  

- lovas vizsgák RA5, RA4, RA3-as szinten  

- a német lovas vizsgák 2014-től érvényes szintjei  

http://www.lovasterapia.hu/data/cms43350/Lovasvizsgak_kovetelmenyrendszere.pdf
http://www.lovasterapia.hu/kepzesek/lovas_vizsgak/RA_szintek_2014.html
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Fenti időpontok tájékoztató jellegűek. A konkrét időpontokról legkésőbb a képzés kezdetén 

tájékoztatjuk résztvevőinket!  

3. Tudnivalók a képzés fizetési feltételeiről: 

 képzési díj*: 600.000.-Ft 

 képzési díj fizetésének módja: készpénz, számla ellenében 

 képzési díj fizetésének ütemezése részletekben történik (a határidők pontos dátumát a 

képzési szerződés tartalmazza) 

*A képzési díj az oktatás költségét tartalmazza. A résztvevőt ezen felül a következő költségek 

terhelik:  

 lovas felvételi vizsga díja: 10.000.-Ft 

 lovas felkészítő heteken való részvétel díja (szabadon választható) 

 a képzéshez kapcsolódó egyéb költségek: szállás díja, utazás díja, étkezés költsége 

 RA3-as szintű lovas vizsga díja: 5.000.-Ft 

 RA4-es szintű lovas vizsga díja: 5.000.-Ft 

 lovas bánásmód vizsga díja: 3.000.-Ft 

 javító vizsga díja: 10.000.-Ft 

A fenti díjak készpénzben, számla ellenében fizetendők a helyszínen!  

Jelentkezési lap  

 

http://www.lovasterapia.hu/data/cms63383/Jelentkezesi_lap_2022_Para_uj.pdf

