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és Környezetgazdálkodási Kar

Mi leszek, ha végzek?
A lótenyésztés és (lovas)sport szervezés terén kellő ismeretekkel bíró mérnök, akit ezen túl gazdaságtudományi ismere-
tekkel is felvérteztek ahhoz, hogy képes legyen eldönteni az ágazati folyamatok célszerűségét és megvalósíthatóságát. 
A lovaglás területén való képzettségéből kifolyólag képes lesz megkülönböztetni a kiváló értéket a gyengétől, vagy a 
jótól. Ugyanakkor a széleskörű agrárképzettsége alapján képes lesz megállni a helyét más gazdasági haszonállat tartó 
telepeken is.

Hol dolgozhatok majd a diplomámmal? 
• méneseknél, lótenyésztést folytató vállalkozásoknál,
• lóversenyzést, lovassportokat szervező gazdasági vállalkozásoknál, 
• lovardák üzemeltetésére szakosodott vállalkozásoknál,
• lótenyésztés, lovassportszervezés terén érdekelt kereskedelmi cégeknél,
• tenyésztőszervezeteknél, szakigazgatási szerveknél,
• más agrárvállalkozásoknál.

Mit kapok a képzéstől?
• az emberiség legnagyszerűbb állatával kerülsz napi kapcsolatba
• fejlesztheted a gyakorlati és elméleti lovastudásod
• egy szélesebb körű, ezért továbblépésre lehetőséget adó képzést, ha bár szereted a lovakat, de még bizonytalan 
vagy a jövőbeni terveidet illetően
• a számos meghívott előadón keresztül hiteles információkat kapnak a ló- és lovassportok (az egyes szakágak) 
szervezeti működéséről, sportrendezvényeinek szervezéséről
 • megismerkedhetsz a legfontosabb piaci szereplőkkel és potenciális munkaadókkal
 

Lótenyésztő, lovassport szervező
agrármérnöki alapszak (BSc)

Szakvezető: Dr Szabó Csaba, egyetemi docens, nemzetközi 3-as szintű bíró (díjugratás)

„A jövőd itt kezdődik!”

Maradt még kérdésed? Tedd fel nyugodtan, vagy keresd a további információkat:
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A kormány 2012-ben fogadta el a Kincsem Nemzeti Lovas 
programot. A program a lovaságazatra olyan befektetési 
területként tekint, mint a vidékfejlesztés szerves és fontos 
húzóágazata. A program összefogja a lovaságazat fejlesz-
téséhez szükséges intézkedéseket, egységes keretbe fog-
lalja a nemzeti lovaskultúra-oktatást, a lovasturizmust, 
a lótenyésztést, a lovassportokat, a lovasterápiát, és a 
lóversenyzést. A program keretében és magántőke útján 
az elmúlt években jelentős beruházások történtek az ága-
zatban. Hasonlóan más ágazatokhoz a hatékony működ-
tetés egyik legjelentősebb hátráltatója a szakemberhiány. 
A közelmúltig csak a felsőfokú szakképzés keretében volt 
csak ló irányultságú képzés a Debreceni Egyetemen, mely 
azonban nem elégítette ki a jobb képességű, de a lóte-
nyésztés, lovassportok iránt érdeklődő hallgatók igényét. 
További hátrány, hogy a felsőfokú szakképzés rövid ideje 
miatt (4 félév) nincs lehetőség szerteágazóbb ismeretek 
átadására, mely egy gazdaság komplex vezetésére készí-
tené fel a hallgatókat.
A képzés célja olyan lótenyésztő, lovassport szervező 
agrármérnökök képzése, akik természettudományi, agrár-
műszaki és mezőgazdasági technológiai, valamint állatte-
nyésztési ismereteik birtokában képesek a lótenyésztés, 
a lovassport szervezés területén a tudásukat alkalmazni. 
Ismerik a lovassport szervezés különböző szervezeti for-
máit és azok működését. Megfelelő ismeretekkel rendel-
keznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a mesterképzésben 
folytassák.

Hallgatói élet és tehetséggondozás
A Debreceni Egyetem a maga harmincezres hallgatói 
létszámával önmaga is sok kulturális, szórakozási és 
szakmai lehetőséget kínál. E mellett Debrecen az egyik 
legélhetőbb vidéki nagyváros. Hihetetlen mennyiségű és 
féleségű sportrendezvény kínálása mellett példaértékű 
kulturális aktivitás is jellemzi a várost.

A lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök képzés bemutatása

mek.unideb.hu/felveteli mekfelvi@agr.unideb.hu

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgaz-
dálkodási Kar kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondo-
zásra. Szakkollégiumi rendszert működtet. A kutatás iránt 
érdeklődők tudományos diákköri munkában vehetnek 
részt. A legjobbak tanszéki demonstrátorok lehetnek, 
akik a tanszéken folyó kutatási, oktatási és más jellegű 
szakmai tevékenységbe is bekapcsolódhatnak.
Rendszeres a hallgatók külföldi részképzésben való rész-
vétele is. 


