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Szakértő szignója: __________ 

 

1. Alapadatok 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés: 

1.1. Megnevezése: Lóápoló és gondozó  

1.2. Programkövetelmény azonosító száma: 08113002 

1.3. Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat 

1.4. 
Besorolása a képzési területek egységes 
osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 
alapján: 

0811 Növénytermesztés és állattenyésztés 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés: 

1.5. Megnevezése: Lóápoló és gondozó 

1.6. 
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 
szerinti szint: 

3 

1.7. 
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) 
szerint szint: 

3 

1.8. 
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti 
szint: 

3 

1.9. 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az 
azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, összefüggése: 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal 
szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör 
magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és 
kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek 
megszerzésére irányul. 
A képesítési követelményt előíró jogszabály:  

1.10. 

A képzés célja: 

A képzés célja, hogy a képzést elvégző és a független akkreditált vizsgaközpontban sikeres szakképesítő 
vizsgát teljesítő személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének 
ellátásához szükséges. 
Lóápoló – gondozó feladata a lóféle egyedek gondozása, ellátása különböző lótartó és –képző helyeken, 
mint például ménesek, csikónevelő telepek, méntelepek, fedeztetési állomások, sport- és hobbiistállók, 
versenypályák. Elvégzi az istállómunkákat, rendben tartja a lovat és annak környezetét. A kor- és 
hasznosítási csoport igényeinek megfelelően takarmányozza a lovakat. Kialakítja, gondozza és 
karbantartja a legelőt. A környezet- állat- és munkavédelmi védelmi szabályok betartásával 
gondoskodik a ló faji sajátosságainak megfelelő tartási körülményekről. Előkészíti a lovakat a 
versenyekre, tenyészszemlékre, bemutatókra, elvégzi az ehhez szükséges különleges lóápolási 
munkákat. Igényesen ápolja, karbantartja és használja a lószerszámokat, kocsikat, a lótartás gépeit, 
berendezéseit. Felszerszámozza és elővezeti a lovat. Közreműködik a lovak mozgatásában, 
szállításában. Részt vesz a kancák próbáltatásában, és a termékenyítésben, felismeri a sárlás és a 
közeledő ellés jeleit. Segít az ellésnél, értően gondozza és neveli az újszülött és évjárati csikókat. 
Körültekintően ápolja és gondozza a tenyészmént, előkészíti a fedeztetéshez, spermavételhez. Észleli a 
ló sérüléseit és a ló legjellemzőbb betegségeit, elsősegélyt nyújt, értesíti az állatorvost, valamint 
segédkezik az állategészségügyi ellátásban. 
A munkaerőpiacon jelentkezik az igény a megfelelő tudással rendelkező lóápolókra és gondozókra, 
mivel a lovak és környezetük mindennapi gondozása, ápolása, felügyelete elengedhetetlen. A 
tenyésztés, tartás, szállítás és kiképzés során felmerülő feladatok egy részének ellátásához a megfelelő 
szaktudású, bizonyos szakmai fogásokat ismerő munkavállalók alkalmazása szükséges. 

1.11. A képzés célcsoportja: 
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Szakértő szignója: __________ 

 

Vezetői döntés alapján beiskolázott munkavállalók, és / vagy a saját elhatározásukból fejlődni, tovább 
lépni akaró személyek, továbbá az állami munkaerőpiaci támogatási programokban résztvevők, vagy 
valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyek. 
A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és a 
képzési programmal elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé. 

 

2. A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei 

2.1. Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség 

2.2. Szakmai végzettség: - 

2.3. Szakmai gyakorlat: - 

2.4. Egészségügyi alkalmasság: Szükséges (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet - 15. számú melléklet) 

2.5. Felnőttképzési szerződés: Szükséges (2013. évi LXXVII. törvény 13. § alapján) 

2.6. 
Képzésben részt vevő személyes 
adatainak megadása: 

Szükséges (2013. évi LXXVII. törvény 21. § alapján) 

2.7. Egyéb feltételek: - előzetes tudás beszámítása lehetséges 

 

3. Tervezett képzési idő 

3.1. A képzés óraszáma: 640 óra 

3.2. Megengedett hiányzás mértéke: 

Maximum a kontaktórák 30 %-a 
(Amennyiben a képzésben résztvevő meghaladja a képzési 
programban meghatározott megengedett hiányzás mértékét, a 
felnőttképzési szerződés azonnali hatállyal felmondható)  

3.3. A részvétel követésének módja: A képzésben résztvevők által aláírt jelenléti ív minden képzési 
alkalommal és a képzésben résztvevők hiányzásait dokumentáló 
haladási napló vezetése. 
Online órák esetén az oktató által vezetett dokumentum: jelenléti ív, 
haladási napló 

 

4. Tananyagegységek 

A képzés tananyagegységeinek megnevezése1: Óraszáma: 

4.1 Lóápoló és gondozó feladatai 
640 óra 
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4.1. Tananyagegység 

4.1.1. Megnevezése: Lóápoló és gondozó feladatai 

4.1.2. Célja: 

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen 
mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének ellátásához 
szükséges. 
A tananyagegység oktatásának célja megegyezik az 1.10 pontban 
leírtakkal. 

4.1.3. 
Megvalósítása során alkalmazott 
munkaformák: 

Kontaktóra – hagyományos tanóra és valós idejű online óra 
Önálló felkészülés  
(Frontális-, egyéni- és csoportmunka) 

4.1.4. 
Megvalósítása során alkalmazott képzési 
módszerek: 

Előadás, Online előadás, magyarázat, szemléltetés, gyakorlat, 
megbeszélés, együttes és önálló tananyag feldolgozás, önálló 
tanulás 

4.1.5. Óraszáma: 640 óra 

4.1.6. Beszámítható óraszáma: - 

4.1.7 Megszerezhető kompetenciák és képzési részek (a tananyagegység tartalma): 

S.sz.: Készségek, képességek: Ismeretek: 
Elvárt 

viselkedésmódok, 
attitűdök: 

Önállóság és felelősség 
mértéke: 

1. 

Szakszerűen használja az ápoló 
és rögzítő eszközöket, elvégzi a 

ló gondozását, ápolását, 
biztonságos rögzítését. 

Ismeri az ápolás 
menetét, tisztában van 

a különleges ápolási 
feladatokkal. 

Igényes a rábízott 
állatok és környezetük 

rendezettségével, 
ápoltságával szemben. 

Együttműködésre 
törekszik 

munkatársaival és azon 
személyekkel, akikkel 

feladatai során 
kapcsolatba kerül. 

Betartja a munka- és 
környezetvédelmi 

szabályokat. 

Önállóan végzi a rábízott 
ápolási és gondozási 

feladatát 

2. 

Szakszerűen rendben tartja a ló 
környezetét Elvégzi az 

istállómunkákat, fenntartja az 
istállórendet. 

Ismeri az istálló és a 
körlet rendben 

tartásának eszközeit és 
eljárásait. 

3. 
Előkészíti és kiosztja a lovak 

takarmányadagját. 

Ismeri a rábízott lófélék 
takarmányait, az 

előkészítés, az 
adagolás, kiosztás 

módját és eszközeit. Pontosan betartja a 
kapott utasításokat 

Elfogadja a szakember 
iránymutatását. 

Az instrukcók alapján a 
takarmány előkészítési és 

kiosztási feladatokat 
maradéktalanul, önállóan 

hajtja végre. 
4. 

A kor és hasznosítási csoport 
igényeinek megfelelően 

szakszerűen mozgatja a lovakat 
karámban, pályán, jártatógépen 

vagy legelőn. Karbantartja a 
karám és a legelő 

berendezéseit. 

Ismeri a villanypásztor 
és a fix karámok 

kivezetéshez használt 
eszközök, valamint a 

jártatógép használatát, 
üzemeltetésének 

szabályait. 

5. 

Szakszerűen gondozza, ápolja a 
lófelszereléseket, szerszámokat. 

Ellenőrzi a biztonságos 
használathoz szükséges 

állapotukat. 

Ismeri a felszereléseket 
és azok szakszerű 

használatának, 
ápolásának, 

karbantartásának 
kellékeit és a 

munkafolyamatait. 

Igényes a rábízott 
eszközök állapotára, 

tisztaságára. Szem előtt 
tartja a biztonságos 

használatot. 

Vezetője felé jelzi a 
biztonságot 

veszélyeztető állapotot 
és elkülöníti az ilyen 

eszközöket a megfelelő 
állapotúaktól. 
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6. 
A ló használatnak megfelelően 

szakszerűen felszerszámoz, 
elővezet. 

Ismeri a különböző 
használati módok, 

szakágak szerszám, és 
eszközigényét, azok 

szakszerű használatát. 
Ismeri az elővezetés 

szakmabiztonsági 
szabályait 

A szerszámozást, 
elővezetést precízen és 

szakszerűen végzi. 

A jól begyakorolt 
feladatokat képes 
önállóan végezni. 

Betartja a lovas szakmai 
és etikai elveket. 

7. 
Szakszerűen előkészíti és elvégzi 
a lószállításnál a felés lerakodás, 
valamint a lókísérés feladatait. 

Ismeri a szállításhoz 
szükséges 

felszereléseket és 
védőeszközöket, illetve 

technikákat. 

Etikusan, az 
állatvédelmi 

szempontok és a 
biztonsági 

szempontokat betartva 
végzi a feladatot. 

Feladatait vezetője 
utasításai szerint, 

részben önállóan látja el. 

8. 
A lótartás során felmerülő, 
szakmunkát nem igénylő 

karbantartási feladatokat lát el. 

Észleli a hibákat és 
ismeri a javítás, 

karbantartás 
módszereit. 

Az egyszerű 
karbantartási munka 

során szem előtt tartja 
a biztonságot 

Felelősen eldönti, hogy a 
feladathoz kell-e 
segítséget kérnie. 

Haladéktalanul 
tájékoztatja a felettesét a 

felmerült problémáról 
9. 

Figyelemmel kíséri a lovak 
egészségi állapotát, 

viselkedését. Elsősegélyt nyújt. 

Felismeri a 
megszokottól, elvárttól 

eltérő megjelenési, 
sérülésre, betegségre 

utaló viselkedési 
formákat. Alapszinten 

ismeri a lovak 
anatómiai, élettani és 

viselkedési 
sajátosságait 

Igényli a tapasztalt 
munkatársai segítségét 

a betegségek 
felismerésénél. 

10. 

Segédkezik a ló egészségügyi 
ellátásában. A feladat 

jellegének megfelelően kiköti, 
megfogja, kellő testhelyzetben 
tartja, rögzíti, felvezeti a lovat. 

Ismeri a ló egészségügyi 
ellátásához szükséges 

segédeszközök 
szakszerű használatát. 

Pontosan betartja a 
kapott utasításokat, 

nyugodtan, de 
határozottan lép fel, 

szem előtt tartja a 
biztonsági 

szempontokat. 

Munkahelyi vezetője, 
illetve a felelős 

szakember pl.: állatorvos, 
patkolókovács instrukciói 

alapján hajtja végre a 
feladatot. 

11. 

Felismeri a kanca ivarzását. 
Közreműködik a 

próbáltatásban, fedeztetésben, 
termékenyítésben. 

Ismeri a kanca 
ivarzásának tüneteit, a 

próbáltatás, a 
fedeztetés és a 

mesterséges 
termékenyítés menetét, 

eszközeit. 

Elővigyázatos, törekszik 
a fedeztetés, 

termékenyítés során az 
etikai és 

munkabiztonsági 
szabályok betartására. 

Instrukciók alapján, 
részben önállóan részt 

vesz a kanca 
próbáltatásában, a 
fedeztetésben, a 

termékenyítési munka 
folyamatában. 

12. 
Segítséget nyújt az ellésnél, 
gondozza az újszülött csikót. 

Ismeri az ellés jeleit, 
szakaszait, a 

segítségnyújtás 
lehetőségeit, az ellési 
rendellenességeket, a 
teendőket az újszülött 
csikóval és a kancával. 

Elfogadja a 
szakmaetikai elveket. 

Törekszik a legnagyobb 
odafigyeléssel gondozni 

a kancát és a csikót 

Irányítás mellett, 
tapasztalt munkatársaival 
együttműködve végzi az 

újszülött csikók 
gondozását. 

13. 

Munkahelye gazdasági és 
lótenyésztés dokumentumait 

digitálisan és papíralapon 
vezeti. Felhasználói szinten 

kezeli az informatikai 
eszközöket. 

Ismeri az internet 
használat szabályait, 
valamint munkahelye 

nyilvántartási, továbbá 
lótenyésztési 

dokumentumait. 
Tisztában van a 

nyilvántartás 

Precízen, pontosan 
vezeti a 

nyilvántartásokat. 
Nyitott az 

újdonságokra. 

Alapszintű nyilvántartási 
és dokumentációs 

feladatokat önállóan 
végez. 
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vezetéséhez szükséges 
szoftverekkel. 

4.1.8 
A tananyagegység tartalma - megtanítandó és elsajátítandó témakör(ök), kapcsolódó foglalkozás(ok) megnevezése, 
(óra)száma és tartalmi elemei: 

1. 

Megtanítandó és 
elsajátítandó témakör 
megnevezése, (óra)száma: 

Lógondozási feladatok 1. – Tartás és takarmányozás 
 
260 óra 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése és tartalmi 
elemei: 

Elméleti tananyag: 
- A ló környezeti igényei 

▪ Környezeti tényezők csoportosítása, hatása az állati szervezetre 
▪ Istállótípusok, elhelyezési módok 
▪ A lóistálló kialakításának szempontjai 
▪ A box mérete, padozata, fala és berendezési tárgyai 
▪ Fűtés, világítás, szellőztetés módjai, berendezései 
▪ A szabadtartás megvalósítása, technológiája 
▪ A fedett lovarda és a karám kialakításának szempontjai  
▪ Karámtípusok, karámozás 
▪ Etető- és itató-berendezések 
▪ Az istállómunkák eszközei, szerszámai, gépi berendezései 
▪ A fertőtlenítés kézi és gépi berendezései 
▪ Az istállórend kialakításának lépései 
▪ Munkarend a lovardában 
▪ Különböző korú, ivarú és hasznosítású lovak elhelyezése 
▪ Egyéb berendezések, építmények (lójártató-gép, medence) 
▪ A lótartó telepek környezetkárosítása 
▪ A ló szállításának eszközei, anyagai 

- A ló ápolása 
▪ A ló kültakarója 
▪ Az ápolás célja 
▪ Az ápolás eszközei és azok használata 
▪ Az ápoláshoz szükséges anyagok 
▪ Rövidszőrök ápolása 
▪ Hosszúszőrök ápolása 
▪ A pata ápolása 
▪ A lovak napi főápolásának menete 
▪ A lovak időszakos és speciális ápolásának eszközei, menete 
▪ A pata előkészítése patkoláshoz, pataszabályozáshoz 
▪ A lovak fürdetése 
▪ A lószolárium és használata 

- Takarmányozástan 
▪ Takarmányok kémiai összetétele  
▪ Takarmányok csoportosítása 
▪ Takarmányok érzékszervi vizsgálata, minősítése 
▪ Takarmányok tartósítása, tárolása 
▪ Lovak táplálóanyag-szükséglete 
▪ Takarmányadagok összeállításának szempontjai 
▪ Az etetés rendje 
▪ Az ivóvíz minőségi követelményei, a lovak vízszükséglete  
▪ A ló emésztési sajátosságai 
▪ Különböző korú, ivarú és hasznosítású lovak takarmányozása 

Gyakorlati tananyag – tangazdaság vagy lovarda 
- A ló elhelyezése, istállórend 

▪ Munka- és balesetvédelmi előírások 
▪ A ló rossz szokásai 
▪ A boxksz szakszerű kitrágyázása 
▪ A megfelelő alomanyag kiválasztása 
▪ Szakszerű almozás végrehajtása 
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Szakértő szignója: __________ 

 

▪ A trágyázás/almozás eszközeinek használata, karbantartása 
▪ Az istállórend fenntartása 
▪ A szakszerű trágyatárolás 
▪ Az istálló fertőtlenítése kézi eszközökkel és gépi berendezésekkel 
▪ Napi és időszakos karbantartási feladatok az istállóban 
▪ Karámok, lovardák talajának és berendezéseinek karbantartása 

- A ló ápolása és mozgatása 
▪ Munka- és balesetvédelmi előírások 
▪ A lóápolás eszközei 
▪ Lovak szakszerű megkötése, rögzítése 
▪ A lóápolás szakszerű végrehajtása (rövid- és hosszúszőrök) 
▪ A pataápolás végrehajtása, segítség nyújtás patkolókovács 

munkájához 
▪ A lóápolás gépeinek használata (lóporszívó, lónyírógép) 
▪ A ló mozgatásához szükséges eszközök 
▪ A ló mozgatásának végrehajtása (kor, hasznosítás szerint) 
▪ A futószárazás 
▪ Jártatógép 
▪ Karámozás módja szükségessége 
▪ A ló szállítása, a ló felkészítése szállításra 

- Lószerszámok ismerete és karbantartása 
▪ Kötőfék 
▪ Vezetőszár 
▪ Kantárok 
▪ Zablák 
▪ Segédszárak 
▪ Nyeregtípusok 
▪ Lábvédők 
▪ Nyeregalátét 
▪ Futószár 
▪ Ostorok 
▪ Szügyhám 
▪ Egyéb kiegészítők 
▪ A szerszámok karbantartásának eszközei, anyagai 
▪ A szerszámok napi és időszakos karbantartása 

- Takarmányismeret, a ló takarmányozása 
▪ Etetési rend 
▪ Takarmányok felismerése, jellemzése 
▪ Érzékszervi vizsgálat, minősítés 
▪ Takarmányszükséglet kiszámítása 
▪ Abraktakarmányok előkészítése etetésre 
▪ Tömegtakarmányok előkészítése etetésre 
▪ Takarmányelőkészítő-gép (daráló, roppantó) működtetése, 

karbantartása 
▪ Takarmányadagok kimérése 
▪ Takarmányok kiosztása 
▪ Takarmányok tárolása 
▪ Takarmánytároló helyiség tisztítása, fertőtlenítése 

2. 

Megtanítandó és 
elsajátítandó témakör 
megnevezése, (óra)száma: 

Lógondozási feladatok 1. – Anatómia és egészségtan 
 
100 óra 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése és tartalmi 
elemei: 

Elméleti tananyag: 
- A ló felépítése, mozgása, szervei 

▪ A ló testtájai 
▪ A ló mozgása 
▪ Kívánatos és hibás testalakulások 
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Szakértő szignója: __________ 

 

▪ A ló mozgás szervrendszerének felépítése, működése (a mozgás aktív 
és passzív szervei) 

▪ A pata felépítése 
▪ Az emésztő készülék felépítése és működése, az emésztés folyamata 
▪ A mén és a kanca nemi szerveinek felépítése és működése 
▪ A légzőkészülék, valamint a kiválasztás és a keringés 

szervrendszerének felépítése, működése 
▪ A ló idegrendszere és a hormonális szabályozás 
▪ A ló érzékszervei 

- Egészséges és beteg ló életjelenségei, a betegségek 
▪ Az egészséges és beteg ló életjelenségei 
▪ Betegség okai, a beteg állat felismerése 
▪ A fertőző betegségek általános jellemzői és a megelőzés lehetőségei 
▪ Vírus, baktérium, gomba és parazita okozta betegségek 
▪ Az emésztőkészülék betegségei, működési zavarai 
▪ A légzőkészülék betegségei 
▪ Anyagforgalmi betegségek 
▪ Mérgezések 
▪ Bőrbetegségek 
▪ Sebészeti betegségek 
▪ Mozgásszervi betegségek 
▪ A pata rendellenességei 
▪ A szem betegségei 
▪ Szülészeti és szaporodásbiológiai rendellenességek 
▪ A stressz és a stresszor fogalma, típusai 
▪ Mének ivartalanítása 
▪ Betegségek megelőzése 
▪ Betegségek gyógykezelése 
▪ Gyógyszerformák 
▪ Természetes-, mesterséges immunitás 
▪ Vakcinázási program 
▪ Kötelező diagnosztikai vizsgálatok 
▪ Járványügyi intézkedések, bejelentési kötelezettség 

Gyakorlati tananyag – tangazdaság vagy lovarda 
- A ló testalakulásának megítélése, a használhatóság 

▪ A ló testtájai 
▪ Testalakulások (fej, nyak, törzs) megítélése 
▪ Végtagok, lábállások 
▪ Izmok, inak, ízületek anatómiája, funkciója, működése 
▪ Fogak, fogképletek 
▪ A ló életkorának meghatározása 
▪ A ló mozgásának megítélése 
▪ Vérmérsékleti típusok 

- Egészségi állapot megítélése, betegségek tünetei 
▪ Külső és belső kórokok 
▪ A beteg állat felismerése, habitusa 
▪ Klinikai alapértékek felvétele 
▪ A vérkeringés ellenőrzése 
▪ A nyálkahártyák vizsgálata 
▪ A betegségre utaló egyéb jelek 
▪ Mérgezések felismerése 
▪ Az emésztőrendszer betegségei, működési zavarai 
▪ Mozgásszervi betegségek, sántaság 
▪ Anyagforgalmi betegségek 
▪ Bőrbetegségek 
▪ Sebészeti betegségek 
▪ A pata rendellenességei 
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Szakértő szignója: __________ 

 

▪ A szem betegségei 
▪ Szülészeti és szaporodásbiológiai rendellenességek 
▪ Az állatorvos tájékoztatása a ló állapotáról (tünetek rendszerezése) 
▪ Mének ivartalanítása 

- Sérült, illetve beteg ló kezelése, időszaki kezelések 
▪ Lovak megkötése, rögzítése, döntése, fékezése 
▪ Elsősegélynyújtás betegség esetén 
▪ Elsősegély-felszerelés, istállópatika tartalma 
▪ Gyógyszerformák 
▪ Gyógyszerek alkalmazásának módjai 
▪ Vérzéscsillapítás, a sebek ellátása 
▪ Zúzódások ellátása 
▪ Teendő csonttörés gyanúja esetén 
▪ Beteg pata ápolása 
▪ Égési sérülések ellátása 
▪ Vegyi anyagok okozta sérülések ellátása 
▪ Elsősegélynyújtás kólika esetén 
▪ Beöntés alkalmazása 
▪ Szülészeti segítségnyújtás, az újszülött és a kanca ellátása 
▪ Elsősegélynyújtás mérgezés esetén 
▪ Diétáztatás, koplaltatás, hashajtás 
▪ A sérült, beteg ló szállítása 

3. 

Megtanítandó és 
elsajátítandó témakör 
megnevezése, (óra)száma: 

Lótenyésztési feladatok 1. - Lótenyésztés 
 
220 óra 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése és tartalmi 
elemei: 

Elméleti tananyag: 
- A ló kialakulása és háziasítása 

▪ A ló eredete és evolúciója 
▪ A ló rendszertani helye és rokon fajai 
▪ A ló háziasítása, szerepe az emberiség történetében 
▪ A magyar lótenyésztés története és korszakai 
▪ A hazai tradicionális ménesek története 
▪ A magyar lótenyésztés helyzete 

- Lófajták 
▪ A Magyarországon tenyésztett melegvérű és hidegvérű lófajták 
▪ A világ jelentősebb melegvérű és hidegvérű lófajtái 

- A lovak tenyésztése 
▪ A ló elnevezése ivar, kor, vérmérséklet és használat szerint 
▪ Tenyésztési eljárások és módszerek 
▪ A tenyészcél megválasztása 
▪ A ló törzskönyvezése, ellenőrzésbe vétele, méneskönyvek 
▪ A lótenyésztésben használatos okiratok és bizonylatok 
▪ A ló névadása és a tartós, egyedi megjelölés 
▪ A ló vétele és eladása, a szavatossági hibák 
▪ Az ivarérettség, a tenyészérettség és az ivari jelleg (elsődleges, 

másodlagos) 
▪ A mén nemi működése 
▪ A kanca ivari ciklusa, a sárlás 
▪ A párosítás, próbáltatás és a fedeztetés 
▪ A fedeztetés higiéniája 
▪ A mesterséges termékenyítés 
▪ A mesterséges termékenyítés higiéniája 
▪ A vemhesség és a vemhességvizsgálat 
▪ Az ellés higiéniája, a kanca felkészítése, a környezet kialakítása 
▪ Az ellés jelei 
▪ Az ellés szakaszai 
▪ Teendők elléskor 
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Szakértő szignója: __________ 

 

▪ Az ellés utáni teendők (az újszülött csikó és a kanca ellés utáni 
ellátása és felügyelete) 

▪ Vetélés, kora ellés, halva ellés 
▪ Az újszülött csikó gondozása 
▪ Az elválasztás 

- Lovas viselkedéskultúra 
▪ Általános viselkedési alapelvek, viselkedéskultúra 
▪ Lovasetika 
▪ A munkavégzés személyi feltételei, a helyes munkahelyi magatartás 
▪ Etikus és empatikus viselkedés a lóval 
▪ A ló kommunikációja, jelzései, „beszéde” 

- A ló tartásának és tenyésztésének biztonságtechnikája 
▪ A lóval való foglalkozás biztonságtechnikája 
▪ A szaporítás munkavédelme 
▪ A patkolás munkavédelme 
▪ A lovak szállításának biztonságtechnikája 
▪ Biztonságos bánásmód a beteg állattal 
▪ Védekezés a zoonózisok ellen 
▪ Elsősegélynyújtás 
▪ Tűzvédelem 
▪ Környezetvédelem 

Gyakorlati tananyag – Tangazdaság vagy lovarda 
- A ló küllemi bírálata, külső és belső értékmérők 

▪ A lófajták felismerése és összehasonlítása a küllem alapján 
▪ A ló színeinek és jegyeinek felismerése 
▪ Méretfelvétel 
▪ A lovak különböző fej, nyak, hát, ágyék, far, mellkas és has alakulása 

és bírálatuk 
▪ A testalakulás hibái 
▪ A ló elülső lábának kívánatos alakulása és hibáinak felismerése 
▪ A ló hátulsó lábának kívánatos alakulása és hibáinak felismerése 
▪ A ló mozgásának elbírálása különböző jármódokban 
▪ Habitus, vérmérséklet 
▪ A küllemi bírálat helyszínének előkészítése 
▪ A ló előkészítése a bírálathoz 
▪ A külső testalakulás és a használhatóság közötti összefüggések 

- A lovak tenyésztése 
▪ A lótenyésztésben használatos okiratok és bizonylatok kitöltése 
▪ A ló névadása és a tartós, egyedi megjelölés folyamata, eszközei 
▪ Az ivarérettség, a tenyészérettség és az ivari jelleg  
▪ A sárlás jelei 
▪ A párosítás, próbáltatás és a fedeztetés 
▪ A kanca és a mén előkészítése fedeztetésre 
▪ Közreműködés mesterséges termékenyítéskor 
▪ A vemhességvizsgálat 
▪ A kanca felkészítése az ellést megelőző időszakban,  
▪ Az elletőbox kialakítása, az elletőláda összeállítása 
▪ A közeledő ellés jelei 
▪ Teendők elléskor 
▪ Az ellés utáni teendők (az újszülött csikó és a kanca ellés utáni 

ellátása és felügyelete) 
▪ Az újszülött csikó gondozása 
▪ Az elválasztás 

- A ló tartásának és tenyésztésének biztonságtechnikája 
▪ A lóval való foglalkozás biztonságtechnikája (lovak megközelítése, 

karámozása, elhelyezésük állásban, boxban, futóistállóban) 
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Szakértő szignója: __________ 

 

▪ Biztonságos munkavégzés fedeztetéskor és mesterséges 
termékenyítéskor 

▪ A lóval való bánásmód patkoláskor, a ló rögzítése 
▪ Nehezen patkolható lovakkal való bánásmód 
▪ A ló lábának felemelése patkoláshoz 
▪ A lószállító jármű előkészítése, műszaki ellenőrzése 
▪ A lovak előkészítése, felszerelése szállítás előtt 
▪ A ló biztonságos felvezetése a lószállító járműre 
▪ Biztonságos bánásmód a beteg állattal 
▪ Védekezés a zoonózisok ellen 
▪ Elsősegélynyújtás általános szabályai 
▪ Elsősegélynyújtás sérülések esetén 
▪ Elsősegélynyújtás égési sérülések esetén 
▪ Elsősegélynyújtás csonttörés esetén 
▪ Elsősegélynyújtás eszméletvesztéskor 
▪ Elsősegélynyújtás mérgezéskor 
▪ Elsősegélynyújtás elektromos áram okozta sérüléskor 
▪ Újraélesztés 
▪ A villámcsapások veszélyei az ellenük való védekezés 
▪ Az üzemeltető, a tulajdonos, a fenntartó tűzvédelmi kötelezettségei 
▪ Tűzriadó terv készítése 
▪ Tűzveszélyes helyek jelzése, jelzőtáblák 
▪ Tűzvédelmi oktatás 
▪ Tűzoltóanyagok és használatuk 
▪ Tűzoltó-készülékek és tűzoltóeszközök használata 
▪ A munkahelyi tűzvédelem feladatai 
▪ Környezetvédelemi feladatok 

4. 

Megtanítandó és 
elsajátítandó témakör 
megnevezése, (óra)száma: 

Lótenyésztési feladatok 2. – Gazdálkodási ismeretek 
 
60 óra 

Kapcsolódó foglalkozás(ok) 
megnevezése és tartalmi 
elemei: 

Elméleti tananyag: 
- Gazdálkodás és vállalkozás általános feltételei 

▪ A vállalkozás környezete, környezeti tényezők 
▪ A pénz szerepe 
▪ A bankválasztás szempontjai 
▪ Hitelezés folyamata, hitel járulékai, hitelformák 
▪ Üzleti vállalkozás fogalma, célja 
▪ Vállalkozási formák 
▪ Üzleti vállalkozás tervezése, üzleti terv 
▪ A vállalkozás beindításával, működtetésével, megszűntetésével 

kapcsolatos jogi és adminisztratív teendők, eljárások 
▪ Adózási formák 
▪ Adók csoportosítása, főbb jellemzőik 
▪ Bizonylatok 
▪ Leltár, leltározás 
▪ A lótenyésztés gazdaságtana (könyvviteli alapelvek, bizonylatok, 

nyilvántartások) 
▪ A lótenyésztés napi munkaszervezési feladatai 

- Kommunikáció és marketing 
▪ Üzleti kommunikáció, tárgyalástechnika, konfliktuskezelés 
▪ Üzleti levelezés 
▪ Egyéb kapcsolattartási formák (telefon, fax, számítógép…) 
▪ A marketing fogalma, céljai, jelentősége és alapfogalmai 
▪ Piackutatás 
▪ Marketing kommunikáció, reklám szerepe, formái, hatékonysága, 

költsége 
- Jogi alapok 
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Szakértő szignója: __________ 

 

▪ Általános jogi ismeretek  
▪ Szerződés fogalma, csoportosításuk 
▪ Főbb szerződéstípusok 
▪ Szerződési biztosítékok 
▪ A szerződések alaki és tartalmi követelményei 
▪ A szerződéskötés szabályai 
▪ A szerződés megtámadása, módosítása, szerződésszegés 
▪ A munkavállaló és a munkáltató jogai, kötelezettségei 
▪ A munkaviszony létesítésének és megszűnésének jogi szabályozása 
▪ A munkaszerződés 
▪ Jogok és lehetőségek munkanélkülivé válás esetén 

4.1.9. 
A tananyagegység 
elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltétele(i): 

A tananyagegység elvégzése nem kerül külön értékelésre és a tananyagegység 
elvégzéséről nem kerül sor igazolás kiállítására. A résztvevők záró értékelése a 6.3. 
pontban leírtaknak megfelelően történik. 

 

5. Csoportlétszám 

5.1. Maximális csoportlétszám2: 40 fő  

 

  

 
2 Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns. 
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Szakértő szignója: __________ 

 

6. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

Szakképzés esetén: (Szkt. végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pont.)) A 

szakmai képzés képzési programja tartalmazza a képzésben részt vevő személy tanulmányi munkájának 

írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módjait, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő 

formáit is. 

6.1. 

Előzetes tudásmérés (diagnosztikus) értékelés: 

Előzetes tudásmérés: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt 
tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó 
tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények 
megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 
jelentkezőt fel kell menteni. 
 
A képzésre jelentkező kérésére előzetes tudásmérést biztosítunk. 
Az előzetesen megszerzett tudás felmérését a képzési programban rögzített követelmények alapján az 
intézmény a képzésre jelentkező kérésére biztosítja a képzés kezdési időpontját megelőzően. A 
szolgáltatás ingyenes. 
 
Az előzetes tudásmérés az adott tananyagegységben megszerezhető kompetenciákra terjed ki, melyet 
szóbeli kérdések és gyakorlati feladatok megoldásán keresztül mérünk fel képzési részenként. 
 
Megszerezhető minősítések: „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg”  
 
„Megfelelt” minősítéshez tartozó követelményszint: Legalább 71%-ot elérő eredmény 

6.2. 

Képzés közbeni (fejlesztő) értékelés: 

A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket 
pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse. 
 
A képzés közbeni fejlesztő értékelés módjai: 

Visszakérdezés, Gyakorlati feladatmegoldás, Csoportmunka 
Képzésben résztvevő visszajelzései, Beszélgetés 

 
A fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja. 

6.3. 

Résztvevő záró (szummatív) értékelése: 

A záró értékelés az összes tananyagegység alapján történik a képzés végén. 
Számonkérések formái: írásbeli és/vagy gyakorlati és/vagy szóbeli 
Számonkérések tartalma: A tananyagegységek tartalma szerinti ismeretek, készségek, képességek, 
valamint a képesítő vizsga követelményei alapján összeállított feladatok. 
 
Az írásbeli és/vagy gyakorlati és/vagy szóbeli feladatsorokat az oktató állítja össze és a képző 
intézmény szakmai vezetője hagyja jóvá. 
 
Megszerezhető minősítések:0-50% - nem felelt meg, míg 51-100% - megfelelt. 
Az elért eredmény differenciált minősítése továbbá történhet az alábbiak szerint: 
81% – 100% - jeles, megfelelt; 
71 %– 80% - jó, megfelelt; 
61%– 70% - közepes, megfelelt; 
51 %- 60 %- elégséges, megfelelt; 
50-% elégtelen, azaz nem felelt meg. 
„Nem felelt meg” minősítés esetén lehetőséget biztosítunk a sikertelen záró értékelés megismétlésére. 
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Szakértő szignója: __________ 

 

7. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei 

7.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás megnevezése: 

TANÚSÍTVÁNY 
2013. évi LXXVII. törvény 13/B. § 
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. § (1) 

7.2. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltétele(i): 

A képzés záró (szummatív) értékelés megfelelt minősítésű 
teljesítése (6.3. pontban leírtaknak megfelelően), valamint a 
felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése 

 

8. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

8.1. Személyi feltételek: 

- Elmélet: a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári 
szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési 
tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és 
szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a 
képzés tanulmányi területének megfelelő 
szakképesítéssel rendelkező oktatók vagy a képzés 
tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók 

- Gyakorlat: a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú 
végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés 
tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és 
legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók 

8.2. 
Személyi feltételek biztosításának 
módja: 

Munkaszerződéssel vagy megbízási, illetve vállalkozási 
szerződéssel. 

8.3. Tárgyi feltételek: 

Valós idejű tantermi kontaktóra tárgyi feltételei: 
- lóistálló 
- lovak 
- villanypásztor 
- karám 
- patamosó 
- önitatórendszer 
- poroltó 
- lószállításhoz használt eszközök 
- fűnyíró  
- fűkasza 
- almozás takarítás kéziszerszámai 
- védőfelszerelések 
- lónyíró-gép 
- lóápoló felszerelés 
- karbantartóeszközök 
- hajtókocsi 
- lószerszámok (szügyhám) 
- nyergek 
- kantárok 
- ostorok 
- lábvédők 
- kötőfékek 
- vezetőszárak 
- segédszárak  
- ágaskodó 
- lógyógyászati anyagok, eszközök 
- takarmányok, egyéb anyagok, takarmányozási eszközök 
- egyéni védőfelszerelések 
- munkabiztonsági berendezések 
- elsősegélynyújtó felszerelés. 
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Az önálló felkészüléshez és valós idejű online órákhoz a résztvevő 
számára előírt feltételek: 

- Saját számítógép 
- Internet hozzáférés 
- Hangszóró 
- Mikrofon 
- Webkamera 

A valós idejű online órákhoz az oktató számára előírt feltételek: 
- Saját számítógép 
- Internet hozzáférés 
- Hangszóró 
- Mikrofon 
- Webkamera 

8.4. 
Tárgyi feltételek biztosításának 
módja: 

A valós idejű tantermi kontakt óra biztosítása: Saját vagy bérelt 
oktatóterem, eszközök, gépek. 
A résztvevők számára előírt tárgyi feltételeket a résztvevők 
maguknak biztosítják. 
Az oktatók számára előírt tárgyi feltételeket a résztvevők 
maguknak biztosítják. 

8.5. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek: 

- 

8.6. 
A képzéshez kapcsolódó egyéb 
speciális feltételek biztosításának 
módja: 

- 
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9. Képesítő vizsga 

A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan 
megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény 
szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. A képesítő 
vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása 
a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők el a programkövetelmények menüpontban. 
  
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi 
szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. 
 

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről (7.1. pont) a képző intézmény által a felnőttképzési 
adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 
 

 

 

https://szakkepesites.ikk.hu/

