
A SIKERTÖRTÉNETET HALLGATÓINK ÍRJÁK TOVÁBB!

           LOVASTANÁR /Hippológus/ és SZERVEZO SZAK

Lázár Vilmos egyetemi lovastanár, tizenkétszeres 
világbajnok: a szárkezelés művészetét oktatja

Dallos Gyula mesteredző, egyetemi lovastanár,
a gyakorlati és az elméleti tananyag 

összhangjáról beszél

Az anatómia nehéz, mégis kedvelt alapozó 
tantárgy, Dr. Sótonyi Péter professzor 

előadásaiban

           LOVASTANÁR /H

Hippológus: lóismerő, lószakértő aki a lo-
vakkal kapcsolatos magas szintű ismere-
teit megszerzi, folyamatosan korszerűsíti, 
tovább adja, tanítja.   

A piacképes diploma
 Általános lovasműveltség
 Lovasvállalkozás indítására és üzemelte-

tésére jogosult (31/2013. /VIII.9. nemzet-
gazdasági miniszter rendelete alapján) 
 Oktatás, kutatás, hagyományőrzés,          

versenyszervezés, kapcsolatépítés
 A Magyar Lovas Szövetség a diplomát
   edzői regisztrációhoz szakmai végzett-
   ségnek ismeri el.

Egyedülálló oktatókar . Csak nálunk!
 Nemzetközi rangú professzorok,            

akadémikusok
 Világbajnokok: (Lázár Vilmos, 
    Lázár Zoltán, Szegedi Gábor, 
    Kassai Lajos)
 A magyar lovassport mesteredzői             

Dallos Gyula, Széplaki Pál
 Szakedzők, olimpikonok

Patinás gyakorlati oktatóhelyek
 Gyakorlatok a történelmi méneseinkben 

Mezőhegyesen, Bábolnán 
 Nemzeti Lovarda
 Fóti Lovasterápia Központ 
 Dallos-, Kassai-, Szalontai-,                     

Lezsák Lovasközpont
 Kincsem Lovaspark /galopp, ügető/, 

 Alagi Nemzetközi Military Központ     
  Lógyógyászati Klinika /Üllő/
 A szakágak országos bajnokságai, 

nemzetközi versenyei

Tananyag – szakmai tudásvagyon
 A nyolc lovas szakág gyakorlati            

oktatása
 Állat-, állatorvos- és sporttudományok 
 Lóetológia. Állatvédelem. 
 Lovasterápia. Lósport. Lovasíjászat 
 Lovas-közgazdaságtan 
 Pályázati módszertan 
 Hagyományőrzés
 Lovasturizmus. Lovas-turisztikai vállal-

kozások tervezése, szervezése, vezetése     

Felvételi követelmények
  Bármely tudományágban szerzett felső-

fokú végzettséget igazoló diploma
  Számítógép alapismeretek; a képzés alatti 

kommunikációhoz rendszeres e-mail és 
internet kapcsolat megléte
  A szakirodalom tanulmányozásához szük-

séges szintű idegennyelv-ismeret
 Kedvező áron és a legszínvonalasabban.
   Költségtérítés díja: 300 000 Ft/félév
 4 szemeszter
 Szakvezető: Prof. Dr. Fehér Károly CSc.
   c. egyetemi tanár, Tel.: 06 30 466 1543
   e-mail: feher.lovakrul@gmail.com

Jelentkezés - beiratkozás - kapcsolat
Bálint Ildikó    Tel.: 06 30 820 8709 
balint.ildiko@univet.hu   

”Csak akkor foglalkozz lovakkal, ha nem tudsz ėlni nélkülük” 
Lázár testvérek, ketten huszonegyszeres vilagbajnokok

Tervezett tanév-kezdés:  
2022 február

Tudásvagyon – piacképes diploma
Az Állatorvostudományi Egyetem és a Magyar Lovas Szövetség együttműködésében

a nagy előzetes érdeklődesre való tekintettel 
A KORONAVÍRUS- HELYZET FIGYELEMBEVÉTELĖVEL

folytatjuk a másoddiplomát adó népszerű képzést. 
Házigazda, a 234 éves világhírű Állatorvostudományi Egyetem.

Készülődik a LOVASÉRTELMISÉG, tartozzon Ön is közéjük.


