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ISKOLAI LOVASKULTÚRA OKTATÁS 

 
 
Az „iskolai lovaskultúra-oktatás” célja, hogy hazánk ifjúságát megismertesse: 
 

- a nemzeti történelemhez szorosan kötődő lovas hagyományokkal - értékálló tudás, 
használható ismeretek átadásával, tapasztalati tanulásra építő módszerekkel 

- a modern technológia világában egy olyan szegmenssel, ahol közvetlenül 
találkozhatnak a természet világával, melyben a virtuális világból a valódi 
megtapasztaláshoz juttatjuk a gyermeket a ló által motivált helyzetben; 

- a szabadidős sportok egy olyan formájával, amely a személyiség- és fiziológiás fejlődés 
szempontjából egyetlen más tevékenységhez sem hasonlítható pozitívumokkal jár. 
Ezzel olyan sport tevékenységhez toborozzunk utánpótlást, amelynek 
nemzetgazdasági haszna statisztikailag kimutatható. 

 
A lovaskultúra-oktatás jogi helyzete a köznevelés rendszerében 
 
A lovaskultúra oktatása a köznevelés rendszerében már napjainkban is megvalósul.  
A Vidékfejlesztési Minisztérium irányításával korábban működtetett munkacsoportban a 
Magyar Lovassport Szövetség képviselői mellett a lovas oktatás szakemberei, a lovardák 
képviselői és több olyan iskola igazgatója is helyet kapott, ahol lovaskultúra-oktatás már 
folyik.  
Az iskolák igazgatóinak a beszámolójából kiderült, hogy a lovaskultúra-oktatás 
ismeretanyagát nagy többségében a mindennapos testnevelés keretében oktatják az iskolák.  
Az egyes iskolák külön-külön megállapodásokat kötöttek a számukra könnyen 
megközelíthető lovardákkal.  
(Egyes esetekben annak érdekében, hogy megfelelő időkeret rendelkezésükre álljon, az 
iskolák két testnevelés órát össze is vontak! ) 
 
Az iskolai lovasoktatás lehetőségének vizsgálata során kiderült, hogy kizárólag az összevont 
órák biztosítnak megfelelő időkeretet a lovaskultúra oktatás megszervezésére.  
 
Az Nkt. mindennapos testneveléssel foglalkozó rendelkezései között szerepel az a lehetőség, 
hogy heti két órát ki lehet váltani az iskolai sportkörben való sportolással. Az iskolai sportkör 
kapcsán az Nkt. 27. § (13) bekezdése előírja, hogy a legalább négy évfolyammal működő 
iskola biztosítja az iskolai sportkör működését, hetente legalább kétszer 45 perc keretében.  
A sportkörök kapcsán az iskola köteles felmérni a tanulók részéről jelentkező igényeket és 
ezek szerint szervezi meg azokat a sportágakat, melyeket sportköri foglalkozás keretében  
oktat.  Amennyiben egy intézményben van igény a lovaskultúra ismeretanyagának 
oktatására, akkor az a sportköri foglalkozás keretében is megoldható. 



 
 
 
Fontos kiemelni, hogy a lovaskultúra-oktatás csak lehetőség az intézmények számára, nem 
kötelezettség, tehát helyi igényekhez, lehetőségekhez mérten az iskola szándéka alapján a  
fenntartó jóváhagyásával lehetséges az iskola helyi tantervébe beépíteni a lovaskultúra-
oktatást.  
A lovaskultúra-oktatás jogszabályi keretei a köznevelési ágazat szempontjából rendezettek. 
A lovaskultúra-oktatása egy lehetőség, melyet azok az iskolák választhatnak, ahol a 
szükséges feltételek adottak, s amely iskolák fenntartói vállalják az oktatással kapcsolatos 
többlet költségeket.  
 
Jelenleg azokban az iskolában, ahol az iskolafenntartója jóváhagyta a lovaskultúra-oktatást, a 
foglalkozások a délutáni sportköri foglalkozás – mellyel ki lehet váltani a mindennapos 
testnevelés két óráját – valamint a szabadon választható órakeret terhére szervezhető meg. 
 
Néhány héttel ezelőtt Lázár Vilmos Elnök Úrral személyes egyeztetésen vettünk részt 
Palkovics László  Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős államtitkárnál az 
iskolai lovaskultúra-oktatás megvalósításának ügyében. 
 
A beszélgetésen vázoltuk a korábbi megvalósíthatósági vizsgálatok eredményét és 
tájékoztattuk az Államtitkár Urat az iskolai lovaskultúra-oktatás bevezetését nehezítő 
körülményekről. 
Az egyik nehezítő körülmény az oktatás időigénye. 
 
Az iskolai lovaskultúra-oktatás, a mindennapos testnevelés keretén belül, a délelőtti tanítási 
időszakban, kizárólag összevont órák – tömbösítés – esetén valósítható meg. 
 
Több sportági szövetség, köztük a Magyar Lovassport Szövetség lobbijának köszönhetően, a 
közelmúltban, Mocsai Lajos a Testnevelés Egyetem rektorának vezetésével megalakult egy 
szakmai munkacsoport, melynek feladata a mindennapos testnevelés felülvizsgálata.  
A munkacsoportba delegált szakemberek feladata elsősorban a testnevelési órák 
összevonhatóságának vizsgálja. A mindennapos testnevelés órákkal kapcsolatban kialakított 
szakmai koncepciót szeptember közepéig kell a munkacsoportnak a Kormány elé terjeszteni.  
 
Amennyiben a jogszabályi háttér lehetővé teszi a mindennapos testnevelés órák 
összevonását, az iskolai lovaskultúra-oktatására a délelőtti tanítási időszakban elegendő 
időkeret áll rendelkezésre és a program a gyakorlatban könnyen megvalósíthatóvá válik.  
 
Palkovics László államtitkár megerősítette, hogy az iskolai lovasoktatás bevezetésével 
kapcsolatban továbbra is a Magyar Lovassport Szövetséget fogadja el szakmai partnerként.  
A beszélgetés során elhangzott, hogy az iskolai lovaskultúra-oktatás finanszírozása részben 
állami forrásból, részben a Kincsem Plusz Nemzetközi lóversenyfogadás bevételéből 
valósulhat meg.  
 
Az iskolai lovasoktatás másik fontos feltétele az oktatásra jogosult szakemberek kiválasztása. 
A pedagógusok továbbképzési rendszerének kidolgozása a Testnevelési Egyetem 
szakembereinek lesz a feladata.  
 
 
 



 
 
 
Sajnálom, hogy más irányú elfoglaltságom miatt személyesen nem tudok jelen lenni a 
sokakat érintő iskolai lovaskultúra-oktatás témának a megbeszélésén.  A megbeszélésen 
elhangzottakról szívesen olvasnék egy emlékeztetőt, ami minden résztvevőnek segít a 
konstruktív gondolkodásban és a további közös koncepció kialakításában. 
 
Az iskolai lovaskultúra-oktatás, vagy bármely más lovassportokat érintő kérdéseikre 
bármikor levélben készséggel válaszolok. 
 
Eredményes, gondolatébresztő beszélgetést kívánok minden kedves résztvevőnek. 
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