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Jelentés a Hargita megyei lovasterápia helyzetéről 

 

Vezetői összefoglaló 

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége a „Lovas élet támogatása” program keretén 

belül felmérést végzett a lovas munkacsoport tagjai körében a megyei lovasterápia 

helyzetének megismerése érdekében. A kutatás célja a megyében zajló lovasterápiás 

tevékenység felmérése, lovasterápiás szakképzettség, lovasterápia iránti igény. A lekérdezés 

telefonon keresztül történt 2022. június 23-án. 

Összességében elmondható, hogy a megyében a lovasterápiás tevékenység kezdetleges 

fázisban van, nincs még hivatalossá téve. A közelmúltban megtörtént az állatasszisztált 

terápia elismertetése, amely nagy előrelépést jelenthet a tevékenység gyakorlása terén.   

Kutatási eredmények  

A lovas munkacsoportnak tizennyolc lovas egyesület vezető a tagja, ebből nyolc Csík 

térségben, öt Gyergyó térségben, szintén öt Udvarhely térségben működik. Az alábbi 

diagramm szemléltetni az egyesületek megoszlását térségi szinten.  

-  
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A lovas egyesületek térségi megoszlása

Csík Gyergyó Udvarhely
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-  

 Az alábbi táblázatban láthatóak a megkérdezett egyesületek és a lovasterápiás 

tevékenység meglétére adott válaszaik.  

- Száguldó Egyesület van  

- Márton Áron Egyesület nincs 

- Mereklye Egyesület nincs 

Szekler Horse Driving Egyesület nincs 

- Szépvíz Község nincs 

- Csíkcsomortáni Szövetkezet nincs 

- Kavalliera Lovagló Klub nincs 

- Kriegel Sportegyesület nincs 

- Ditrói Kulturális Egyesület nincs 

- Salvator Egyesület van 

- Remetei Lovasklub van 

- Astoria Western House nincs 

- Lófő Lovas és Hagyományőrző 

Sportegyesület 

van 

- Ivói Izlandi Lovarda van 

- Sopárkút Guest House nincs 

- Székelyudvarhelyi 

Hagyományőrző Székely Huszárezred 

nincs 

- Transilio Lovasudvar van 

http://www.adehar.ro/
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- Zarándok Nyargaló- Kanthaka 

Egyesület 

van 

 

A tizennyolc egyesület közül hét esetben zajlik lovasterápiás tevékenység, ez a 

megkérdezettek 39%-át jelenti. A lovasterápiás tevékenység meglétét az alábbi 

diagramm szemlélteti. 

 

 

Abban a tizenegy esetben, ahol nincs lovas terápiás jellegű tevékenység, 

elmondható, hogy az egyik problémát a szakember, szakképesítés vagy az erre 

kiképzett lovak hiánya jelenti. Ezt a problémát megnevezte a kászoni Mereklye 

Egyesület, a kotormányi Kavalliera Lovaglóklub is 

A lovas munkacsoport tagjai közül Csík térségben a tusnádi Száguldó 

Egyesület és a madéfalvi Transilio Lovasudvar keretein belül zajlik lovasterápiás 

jellegű tevékenység. A Száguldó Egyesület keretein belül zajlik foglalkoztató a 

fogyatékos gyerekek számára, de ez nem rendszeres tevékenység, és nem vezeti 

szakképzett személy. A lovas foglalkozásokat hetente 15 gyerek látogatja, viszont 

fejlesztő- terápiás tevékenységet évente kétszer szerveznek az AutHelp Alapítvány 

gyerekei számára. Ezen a két foglalkozáson összesen húsz gyerek vesz részt évente.  A 

Transilio Lovasudvar gyerekfoglalkozásain hetente száz gyerek vesz részt, ezek közül 

tíz a lovasterápiás tevékenységen. Itt a tevékenység koordinátora „játékos 

39%
61%

Lovasterápiás tevékenység a lovas egyesületek 
körében  

van nincs
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tevékenységek lóháton” képzést végzett el, az ott dolgozók gyógypedagógusok és 

gyógytornászok.  

 

  Gyergyó térségben két egyesület számolt be lovas terápiás tevékenység 

folytatásáról, ezek a Remetei Lovasklub és a Salvator Egyesület. A Remetei 

Lovasklubnál hét éve létezik terápiás jellegű tevékenység, amelyen javarészt a 

Gyergyóremetei Speciális Iskola tanulói vesznek részt. Ez iskolaidőszakban minden 

pénteken rendszeres tevékenység a diákok számára díjmentesen. A tevékenységet 

gyógypedagógus tartja, erre alkalmas lovak segítségével. A Remetei Lovasklubnál 

hetente kb. 130 gyereket foglalkoztatnak, ebből 12 terápiás foglalkozásra.  

  

90%

10%

Heti tevékenységek megoszlása a Transilio 
Lovasudvarnál 

Más gyerekfoglalkozás Terápia

91%

9%

Gyerekek részvétele a tevékenységeken Remetei 
Lovasklubnál

Más gyerekfoglalkozás Terápia
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A Salvator Egyesület kifejezetten lovasterápia, fejlesztő tevékenységet folytat, 

a heti 50 gyerek közül 40 jár terápiára, 8 fejlesztő foglalkozásra.  A megyében egyik 

legjelentősebb fogyatékos lovas foglalkoztató a gyergyószentmiklósi Salvator 

Egyesület, ahol Gál Katalin, az egyesület vezetőjének elmondása szerint Kápolnás, 

Borszék, Szentegyháza vonzáskörzetéből is vannak résztvevők. A Salvator Egyesület 

kifejezetten lovasterápia, fejlesztő tevékenységet folytat, a heti 50 gyerek közül 40 jár 

terápiára, 8 fejlesztő foglalkozásra.  

  A lovas munkacsoport öt Udvarhely környékén működő egyesülete közül 

három esetben használják a lovakat terápiás jellegű tevékenységre is: ezek az Ivói 

Izlandi Lovarda, a farkaslaki Lófő Lovas és Hagyományőrző Sportegyesület és a 

székelyderzsi Kanthaka Egyesület.  

 Az Ivói Izlandi Lovarda esetében Albert András vezető elmondása szerint van 

szakképzett oktató, aki Magyarországon végezte el ezt a képzést, alapképzettségét 

tekintve ápolónő, ebből képezte tovább magát, szempontból fontosak a szakképzett 

oktatók és lovak. Hozzuk hetente 50-60 gyerek jár, ezek közül tíz lovasterápiára.   

 

A székelyderzsi Kanthaka Egyesület vezetője szerint egyik legfontosabb 

tevékenységük lovasterápia jellegű. Az egyesületnél egy éves múltja van ennek, járnak 

oda Parajd, Keresztúr, Udvarhely környékéről.  

83%

17%

Gyerekek részvétele a tevékenységeken az Ivói 
Izlandi Lovardánál

Más foglalkozás Terápia
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Demény Elemér, a Lófő Lovas és Hagyományőrző Sportegyesület vezetője 

beszámolt, hogy terápia jellegű tevékenységet folytatnak például Down- szindrómás 

gyerekek és felnőttek körében is. A képzéseket lovasoktató tartja, erre alkalmas lovaik 

is vannak. Hetente 40- 50 gyereket foglalkoztatnak, ezek közül 5 gyerek jár 

lovasterápiás foglalkozásra.  

 

Javaslatok 

Az egyesületek heti tevékenységét tekintve kevés figyelmet szentelnek a 

lovasterápiás tevékenységekre, (átlagosan 10%) érdemes volna ennek kiterjesztése. A 

Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége a megyei tevékenység kibővítése érdekében 

hasznosnak gondolja más megyékben vagy akár külföldön működő lovasterápiás 

foglalkozások megtekintését jó példák gyanánt. 

Összegzés  

Összességében elmondható, hogy egy egyesület esetében sincs hivatalos 

lovasterapeuta, mivel csak nemrégiben sikerült az állatasszisztált terápia elfogadtatása. 

Ez jelenti az egyik legalapvetőbb problémát, akár abban az esetben is, ha a 

90%

10%

Gyerekek részvétele a tevékenységeken a Lófő 
Lovas és Hagyományőrző Egyesületnél

Más foglalkozás Terápia
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tevékenység elindításán gondolkodnak. Ezzel szemben az egyesületvezetők arról 

számoltak be, hogy igényt vélnek felfedezni a lovasterápia alkalmazására.  

 

 

 Jóváhagyta        Készítette 

 Cilip Árpád        Kelemen Beáta  

 igazgató 
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