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Milyen tudást szerezhetek a képzés alatt? 
A ménesgazda képzés célja olyan lovas szakemberek képzése, akik különböző méretű lótenyésztési vállalkozások (méne-
sek) telepvezetői, irányítói feladatai ellátására, önálló vállalkozások létrehozására képesek. Erkölcsi és szakmai értékük 
alapján rájuk bízható a tetemes vagyont képviselő tenyész- és sportistállók üzemeltetése, fejlesztése. A szakirányon 
tanulók elsajátítják a lótenyésztési helyek eredményes működését megteremtő szakmai módokat, hangsúlyozottan a 
működtetés gyakorlati fogásait. Megismerik a magyar lótenyésztési és lovaskultúrát, a lótenyésztés, a lótakarmányozás, 
a tartástechnológia, a lókiképzés, lóversenyzés, lovassportok szakmai kérdéseit.

A szakhoz kötődő, kiemelkedő piaci 
szereplő:
Dr. Pataki Balázs, c. egyetemi docens
A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 
szerzett agrármérnöki, majd a Pannon 
Agrártudományi Egyetemen lótenyésztési 
szakmérnök diplomát. Huzamosabb időt 
töltött Debrecenben az Országos Lóte-
nyésztési Felügyelőség Debreceni Kiren-
deltségén. A Debreceni Agrártudományi 
Egyetemen szerzett doktori címet. Több 
évtizede tevékenyen oktat a lótenyésztés 
különböző szakmai területein. E tevékeny-
ségért a címzetes egyetemi docens kitüntető címet kapta. Egy évtizede a „Ménesgazda” szak „Lovaskultúra, lovasetika” 
tantárgyának felelőse. A záróvizsga bizottságnak ismétlődően tagja.

Ménesgazda felsőoktatási 
szakképzés (FOSZ)

Szakvezető: Prof. Dr Komlósi István, egyetemi tanár

Maradt még kérdésed? Tedd fel nyugodtan, vagy keresd a további információkat:
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A ménesgazda képzés során kompetenciát fejlesz-
tünk
A kulcskompetenciák fejlesztése keretében oktatjuk a 
Kommunikáció, a Szakmai és pénzügyi információ feldol-
gozási alapismeretek, a Munkaerő-piaci ismeretek és a 
Szakmai idegen nyelvi alapok tárgyakat.
A mezőgazdasági képzési terület szerinti közös modul 
részeként általános szakmai ismereteiket fejlesztjük a 
következő tárgyak keretében: Műszaki alapismeretek, 
Közgazdaságtan, Vezetési és munkaszervezési ismeretek, 
Mezőgazdasági alapismeretek, Állatélettan, Gazdasági 
jogi ismeretek, Mezőgazdasági informatika I.
A ménesgazda szakmai kompetenciáját a Takarmány-
kémia, Viselkedéskultúra, lovasetika, Lovaglási, hajtási 
ismeretek, Állattenyésztés I., Szaporodásbiológia, Állat-
egészségtan, higiénia
Lovak tartástechnológiája, Lótenyésztés, Takarmányozás-
tan, Takarmánynövény termesztés,
Legelő- és gyepgazdálkodás, Mezőgazdasági informatika 
II., Ágazati üzleti terv készítés tárgyak keretében fejleszt-
jük. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre, melynek 
helyszíne a Kartács utcai Lovasakadémia és a Kismacsi Ál-
lattenyésztési Telep. Saját gidrán állományunk teszi lehe-
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tővé, hogy a gyakorlati fogásokat, a lovaglást, a hajtást, 
a bírálatot, a versenyzést készség szintjén elsajátítsák 
hallgatóink. 

A szakon tanuló elkötelezett hallgatók véleménye: 
„A képzés során azzal foglalkozunk, amit kifejezetten ked-
velünk. Lovaglástechnikai szempontból nagyszerű képzést 
kapunk, az elméleti tárgyak kapcsán széleskörű tudást 
szerezhetünk. Mindezt úgy, hogy képzésünk tekintélyes 
hányadát a Debreceni Nagyerdő gyönyörű környezetében 
töltjük el! Az egyetemi élet során rengeteg új ismertségre, 
barátra, kapcsolatra tehetünk szert, ami kihat jövőbeni 
boldogulásunkra is!”.


