


2011: „World Veterinary Year” 
Az első állatorvosképző
intézmény megalapításának 
250. évfordulója.
Lyon, 1761
Claude Bourgelat
(1712-1779)



Francia állatorvos és lószakértő, a Francia Lovasakadémia
tisztje.

Kiváló szervező, de sem tudományos sem oktatói 
munkássága nem jelentős. Nem oktatott az iskolában és 
1765-ben új intézményt alapított Alfort-ban. 

Lyonban az első évben négy tanárral és hat különböző 
nemzetiségű hallgatóval indult meg az oktatás.

Felvételi követelmény: analfabétákat 
nem vettek fel
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2. Alfort 1765
3. Bécs  (1768 Ludovico Scotti)

(1776 Johan G. Wolstein)

4. Torino (1769)

12. Pest (1787) Tolnay Sándor

A francia mintára több más 
országban is megindult az 
állatorvosképzés, melyet 
többnyire Bourgelat tanítványai 
kezdeményeztek.

PEST
Tolnay 1787



Pest, Stáció utca: Tierarztnei Institut (1787)



Azóta sokban változott a magyar állatorvosképzés: az 1800-as 
évek végén alakult ki a jelenlegi campus.
Az 1900-as évek elején oktattak a magyar állatorvosképzés 
meghatározó alakjai.



Hutyra Ferenc 
(1860-1934)

Marek József 
(1868-1952)

Aujeszky
Aladár 

(1869-1933)

Köves János 
(1882-1977)

Kotlán Sándor 
(1887-1967)

Manninger Rezsö
(1890-1970)

Mócsy János
(1895-1976)

Derzsy Domokos
(1914-1975)





A hallgatók aránya képzési nyelv szerint (2010/2011)

English 479 43%

Hungarian 416 38%

German 212 19%

Total 1107 100%

Az oktatás kezdetben németül folyt, majd magyarul, és mintegy 
húsz éve vezettük be a három tannyelvű képzést.

EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary 
Education) akkreditációk: 1996, 2004.



Idegennyelvű képzés, 2010/2011
Angol
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Az állatorvosi munka jellege is változott. Az első állatorvosi 
tanintézményeket a középkor végi Európában pusztító 
állatjárványok miatt hozták létre. Az állatorvosok feladata 
elsősorban a ló és szarvasmarha állományok védelme volt 
Magyarországon is.



Bár az állatorvosi munka alapvetően nem változott, 
hangsúlyeltolódások folyamatosan voltak!
Kezdetben: ló (hadászati jelentőség)
Később: gazdasági haszonállatok (Magyarországon: 
nagyüzemesítés)



A XX. szd végén: társállatok (egzotikus állatok!)
Jelenleg: élelmiszerbiztonság

„Real doctors cure more then one species”



Az első önálló állatorvosképző intézmény 
megalapítása egyben azt is jelentette, hogy az 
állatorvos-tudomány kivált a rokontudományok 
(orvostudomány, zoológia, biológia stb.) közül, és 
önálló fejlődésnek indult.
Ennek a fejlődésnek és a Vet2011 sorozatnak 
a legújabb állomása hazai vonatkozásban a 
Derzsy Napok rendezvény.

A 250. évforduló alkalmat ad arra, hogy felhívjuk a 
közvélemény figyelmét magunkra és munkánkra.
Több hazai rendezvényt is igyekszünk a Vet2011 
sorozatba illeszteni a szervezők egyetértése esetén 
(Akadémiai Beszámolók, Köves Napok, Derzsy
Napok, Tolnay Nap stb.).



Köszönöm a figyelmet, és 
eredményes munkát 

kívánok!


	A hallgatók aránya képzési nyelv szerint (2010/2011)

