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Lovastanár (hippológus) képzés

Piacképes diploma

Az Állatorvostudományi Egyetemen 

lovastanár (hippológus) szakán március 

7-én  8. alkalommal folytatódott az okta-

tás. Nagy érdeklődés, rekordnak számító 

25 hallgató kezdte meg tanulmányait.

A 2007 óta folyó négy féléves oktatást prof. 

dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, rektor és 

Lázár Vilmos, a Magyar Lovasszövetség 

elnöke fémjelzi.

A hallgatók agrár-környezetvédő-, építész-, 

gépészmérnök-, állatorvos-, orvos-, köz-

gazdász-, gyógytornász-, lovasturizmus-

vendéglátó területekről érkeztek 2. diplo-

máikért. diplomás művelt, figyelmes, 

érdeklődő emberek. 

A társaság az angol, német, olasz, spanyol 

és katalán nyelv birtokában van.

Ahogy mondják: magas szintű, átfogó, 

hasznosítható elméleti- és gyakorlati tu-

dást remélnek szerezni; szeretnék jobban 

megismerni, érteni a lovat.

Gyermekkoruk óta sok szállal kötődnek 

a lovakhoz, együttesen közel száz lovuk 

van. Lovagolnak: van, aki hosszú évek óta 

versenyszerűen, mások hobbiból.

Lovas vállalkozás tulajdonosok, mások 

ennek alapítására készülnek. Van közöt-

tük lovasedző is, aki Németországban 

volt vendéglovas.

Mi a vonzereje a szaknak?

Az oktatókar, a tananyag, az oktató- 

helyek, a megszerezhető tudásvagyon és 

nyomukban a piacképes diploma hozza 

el immár másfél évtizede a hallgatóinkat.

Nemzetközi színvonalú oktatói kar

Kijelenthető: ilyen elismert oktatói kar 

egyszerre, együtt sehol máshol nem ta-

nítja a lovas- és hozzájuk kapcsolódó 

ismereteket. Az egyetem nemzetözi hírű 

professzorai, a Magyar Tudományos 

Akadémia tagjai, négy világbajnok, a 

magyar lovassport két mesteredzője, 

szakedzők, olimpikonok a szak oktatói.

A tananyag

Állattudományok: fajtatan, tenyésztési 

módszerek, értékmérő tulajdonságok, 

genetika, etológia, takarmányozás, állat-

orvos-tudományok, anatómia, élettan, 

sebészet, ortopédia, belgyógyászat, jár-

ványtan, gyógyszertan, szaporodásbio-

lógia. 

Sporttudományok, lovasterápia, lósport, 

lovas turizmus, hagyományőrzés, sport-

diplomácia, lovasturisztikai vállalatok 

tervezése, szervezése, irányítása.

Lovas PR

Nemzetközi viszonylatban is patinás 

oktatóhelyek

Az oktatás rangját emelő házigazda 

Állatorvostudományi Egyetem nagy 

vonzerő. Az 1787-ben alapított intéz-

ményben ma több, mint félezer hallgatót 

oktatnak három nyelven, az állatorvos- 

és biológiai tudományok befogadására. 

Az egyetem üllői Nagyállat Klinikája az 

ortopédia és a patkolástan közkedvelt 

helyszíne.

A Nemzeti Lovarda lovassportunk tör-

ténéseinek, valamint a gyakorlati ver-

seny- és kísérőprogramok szervezésének 

tanulmányozásához kínál lehetőséget.

A Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok és a 

Dióspusztai Ménes szellemiségével, mű-

emléképületeivel shagya arab lovaival és 

angol telivéreivel honi lótenyésztésünk 

aranykorát idézi. Az 1789-ben alapított 

intézmény a ménesgyakorlatok és a mi-

litary (lovastusa) oktatásának helyszíne. 

A lovassportok gyakorlati oktatásának 

helyszínei

Xenophon Lovasklub (díjlovaglás), 

Colonado Lovasiskola (díjugratás), 

Lázár Lovaspark (fogathajtás), Kassai-

völgy (lovasíjászat), Lezsák Lovasközpont 

(erőszakmentes szabadidomítás), Lovas-

terápiás Központ (a lovasterápia gyógyító 

hatásai)

A piacképes diploma: megalapozott, 

sokoldalú lovasműveltséget adó diploma

A 31/2013/VIII.9 Nemzetgazdasági Mi-

niszteri rendelet szerint lovasvállalkozás 

indítására és üzemeltetésére jogosít.

A Magyar Lovasszövetség edzői regiszt-

rációhoz szakmai végzettségnek ismeri 

el; oktatáshoz, kutatáshoz, rendezvény-

szervezéshez, stb. ad szakmai alapokat.

A lovastanár (hippológus szakon eddig 

117-en szerezték meg a 2. diplomájukat. 

A mostani csoport a tervek szerint 2023 

novemberében záróvizsgázik (védi meg 

diplomadolgozatát). Akkor a diplomások 

száma 142 lesz.

Hangsúlyozzuk: nem lovasedzőket kép-

zünk, arra megvannak az akkreditált 

oktatási formák. A lovastanár (hippológus) 

szakon művelt, nyelveket beszélő, nagy 

lovastudás-vagyonnal rendelkező embe-

rek szerzik 2. diplomáikat.

Készülődik, érkezik a lovas értelmiség!

Prof. Dr. Fehér Károly CSc, 

a lovastanár (hippológus) szak vezetője

A fogathajtás mesterfogásait a huszonegyszeres

világbajnok Lázár-testvérek tanítják.

Dr. Sótonyi Péter anatómia professzor, rektor előadása.


