
A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány segítő tanfolyamot hirdet 

 
 

A tanfolyam célja: olyan segítők kiképzése, akik egy terápiás teamben végzett terapeuta mellett 

segítőként működnek közre (a tanfolyam elvégzése önálló terápiás tevékenységre nem jogosít!) 

 

Időtartam: 1 hetes képzés, amely elméleti és gyakorlati vizsgával zárul 

Időpont: 2020. október 18 - 22. 

Helyszín: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás és Oktató Központ - 2151 Fót 

Vörösmarty tér 2 

Megközelítés a Károlyi István Gyermekközponton keresztül 

 

Részvételi díj:  

- MLTSZ tagoknak: 25.000 FT + tagdíj 

- Nem MLTSZ tagoknak: 50.000 Ft 

- Az étkezés költségét: lásd a Jelentkezési lapon 

- A szállásról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodnia! 
 

Jelentkezési leadásának határideje: 2020. szeptember 25. 

 

Jelentkezési feltételek: 

- szakmai önéletrajz 

- személyi adatok, pontos elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám) 

- lovas tudás nem szükséges 

- felvételi vizsga nincs 

- jelentkezési korhatár: 18 év felett 

 

Tematika 

 

Lovas témakörök  
A ló anatómiája, mozgása  

Takarmányozás, tartás 

Lovas szakágak  

Lovas felszerelés: elmélet és gyakorlat 

Lóvezetés, futószárazás: elmélet, gyakorlat 

Lovak viselkedéstana; a lovak, mint háziállatok 

Hogyan kell bánni a lovakkal? 

Biztonság a lovak körül 

A terápiás ló 

  

MLTSZ-ről  
MLTSZ története  

Képzési rendszerünk 

Nemzetközi kitekintés 

  

Kiegészítő ismeretek  
Menedzsment 

A terápiás team 

Ismeretek a fogyatékosságokról 

Indikációk, kontraindikációk 

Emberi mozgás és anatómia 

 

Ismeretek a lovasterápiáról  
Lovasterápia felosztása, ágai 

Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, elmélet és gyakorlat 



Hippoterápia elmélet és gyakorlat 

Pszichoterápia 

Parasport 

 

Tervezett program: 

 

10.18. vasárnap  

8.00-9.00 érkezés, regisztráció 

9.00-tól a segítők oktatása az órarendnek megfelelően 

Részletes órarendet a helyszínen adunk.  

   

10.22. 

Elméleti és gyakorlati vizsga 

  

Figyelem! 
Kérem, mindenki pontosan jelezze, mely napokon szeretne részt venni, melyik napra igényel étkezést, 

valamint a jelentkezési lapon kérem azt is feltüntetni, hogy melyik csoport programján kíván részt 

venni.  

 

Információk az étkezéssel kapcsolatban 

Az étkezéssel kapcsolatban arról szeretnélek tájékoztatni Titeket, hogy terveink szerint területünkön a 

Látogató Központban fogjuk berendezni az étkezések helyszínét és ide fogunk ebédet és vacsorát 

rendelni. Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy csak és kizárólag abban az esetben tudunk számotokra 

ily módon ebédet és vacsorát biztosítani, ha a rendeléseteket írásban előre elkülditek, 2020. 

szeptember 25-ig péntekig, a hajdu.marta@lovasterapia.hu e-mai címre. 

Figyelem, az általatok megrendelt ételeket érkezéskor, előre ki kell fizetnetek Andráczy Katánál! 

Nagyon fontos az, hogy menet közben már nincs mód változtatásra.  

Biztosan megértitek azt, hogy itt a Központban nem áll rendelkezésünkre egy szállodai, éttermi háttér, 

így csak és kizárólag annak tudunk ételt biztosítani, aki ezt pontosan jelzi és írásban megrendeli. 

A menüsort és a pontos árakat a www.lovasterapia.hu oldalon a Képzések menüpontban a 2020 őszi 

képzési blokk címszó alatt tesszük elérhetővé a későbbiek folyamán.  

 
 

Reggeli Figyelem! reggelit nem tudunk biztosítani 
a helyszínen a résztvevőknek 

Ebéd    A MENÜ 2.500,- Ft+ ÁFA  húsos főétel 
saláta/savanyúság 

Ebéd     B MENÜ 2.500 +ÁFA vegetáriánus verzió 

Vacsora    A MENÜ 2.500,- Ft+ ÁFA  húsos főétel + 
desszert 

Vacsora     B MENÜ 2.500 +ÁFA vegetáriánus verzió 

 

A jelentkezési lapot hajdu.marta@lovasterapia.hu címre kérem visszaküldeni 2020. 

szeptember 25-ig. 

 
Fót, 2020-09-10. 

 

 

 

           Bozori Gabriella  

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány  

tel:27-539 375 

mobil: 30-683-1557 

fax: 27-539 376 

gbozori@lovasterapia.hu 
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