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GAZDA SZAKMA  

… 

8 A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

8.1 Szakmairány megnevezése: Gazda - Állattenyésztő szakmairány  

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

8.2.1 Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat 
eredményes teljesítése.  

8.2.2 A szakmához kötődő további sajátos követelmények:  

A szakmai vizsga megkezdésének előfeltétele a mezőgazdasági vontató 
vezetésére érvényes vezetői engedély megszerzése (T, illetve C+E, C1+E kategória, 
vagy B kategória). A vizsga megkezdése előtt az akkreditált vizsgaközpontnak be 
kell mutatni az érvényes vezetői engedélyt.  

8.3 Központi interaktív vizsga  

8.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése:  

Mezőgazdasági ismeretek (azonos a Gazda-Növénytermesztő szakmairány Központi 
interaktív vizsgánál leírt előírásokkal)  

8.3.3 A vizsgatevékenység leírása:  

A Gazda tanulási eredmény alapú kimeneti követelményeiben előírt 
kompetenciákból összeállított feladatsor, amely a következő munkafeladatokkal 
kapcsolatos tanulási eredményeket méri: agrárvállalkozás, állattartás, állattenyésztés, 
gazda kiegészítő tevékenységei, mezőgazdasági erő- és munkagépek, növénytermesztés, 
zöldségtermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés, takarmányozás.  

A szakmai vizsga interaktív vizsgatevékenysége teszt jellegű, 30 kérdésből álló, 
elektronikusan, gép által értékelt feladatsorból áll. Szerepelhet a kérdések között rövid, 
egyszerű számítás, fényképről, rajzról történő felismerés (állat, testtájak, csontok, 
állatfajták, tenyésztett állatfajok, ivarzó és beteg állatok, takarmányok, 
takarmánynövények, fertőtlenítő és egyéb használt anyagok, gépek, gépelemek, 
szerszámok, szántóföldi és kertészeti növények, növényi részek, gyomnövények, 
kártevők, kórokozók, kártételek, kórképek, zöldségfélék, gyümölcsök, termések, magok, 
egyéb, a munkafeladatok során használt eszközök, műtrágyák, talajtípusok, 
nyomtatványok), feleletválasztásos, feleletalkotásos meghatározás, műszer, mérőeszköz 
leolvasás, mértékegység átváltás. Az agrárvállalkozás feladatai a mindennapi 
gazdasági/üzemi elvárásokat tartalmazzák: adatlapok kitöltése, adminisztráció, pályázat, 
értékesítés, szerződés, pénzügy, százalékszámítás.  

A feladatok szakterületek közötti súlyaránya:  
   25 % állattartás, állattenyésztés,  

  25 % növénytermesztés  
 20 % erőgépek, munkagépek,   
 15 % kertészeti alapismeretek,  

   15 % agrárvállalkozási ismeretek.  
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8.3.4 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 70 perc (kérdésenként 
általában 2 perc, a számítási, kitöltési vagy egyéb, hosszabb munkaidőt igénylő feladatoknál 5 
perc áll rendelkezésre)  

8.3.5 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %  

8.3.6 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

● Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel.  

● Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást 
kell alkalmazni.  

  
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 
legalább 40 %-át elérte.  
  

 8.4  Projektfeladat  
A Projektfeladat két részből áll  

8.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Mezőgazdasági termelési feladatok  

A) vizsgarész: Portfólió elkészítése és védése (az állattenyésztéssel kapcsolatos tanulási 
eredmények bemutatása)  

B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka végzése  

8.4.2 A vizsgatevékenység leírása:  

A) vizsgarész részletes leírása: Portfólió elkészítése és védése  
  

A tanuló a második évben szakmairányt választ, ezt követően az összefüggő nyári 
gyakorlat és a harmadik évfolyam elvégzése során kidolgozza személyes dokumentumát, 
majd a szakmai vizsgán beszámol tevékenységéről, megvédi az általa leírtakat.  

  
A Tanulói portfólió személyes dokumentum, a Gazda képzés során készült 
projektmunka, amely tartalmazza a tanuló hosszabb időszakon át végzett egyéni 
munkáját, a kiadott egyéni feladatokat, tapasztalatokat, szakmai tevékenységet. A 
dokumentumot a tanuló önállóan készíti el az akkreditált vizsgaközpont által kiadott 
szempontrendszer, a szakmai és formai előírások szerint.  
Tartalmazhat szöveg-, rajz-, fotó-, animáció-, film- vagy hanganyagot, prezentációt. 
Szerepelhetnek benne a sikeres iskolai vagy tanulmányi versenyek eredményei, a 
gyakorlaton elvégzett munkák, az otthoni szakmai tevékenységek, a megismert új 
technológiák, a felnevelt állatok fényképei. Belekerülhetnek egyes dolgozatok, de nem 
lehet azok gyűjteménye. A szakmai fejlődés bemutatása mellett az iskolán kívüli 
sikerekről is készülhetnek fényképek, bemutatók, amelyek a vizsgázó 
életpályaelképzeléseit érzékeltetik.  

A portfólió kötelező elemei:   

1. A tanuló kiválasztja a szakirányát (állattenyésztés), majd egy gazdasági állatot (fajt, 
fajtát, csoportot, egyedi állatot), és ennek életjelenségeit egy gazdasági éven keresztül 
folyamatosan figyelemmel kíséri, dokumentálja, tanárai, oktatói segítségével értékeli, 
tapasztalatait rögzíti. Megfigyeli a választott gazdasági állat tartásának és 
takarmányozásának, fejlődésének változásait, a gazdaságban és az 
élelmiszerellátásban betöltött szerepét.  



3  

Terjedelme: 2-5 oldal, fényképekkel, rajzzal, leírással.   

2. Az összefüggő nyári gyakorlaton végzett munkák összefoglalása, a gyakorlati 
munkanapló legfontosabb elemeinek, eredményeinek kiemelésével.  Terjedelme: 2-3 
oldal, fényképekkel, rajzzal, leírással.  

3. Europass önéletrajz készítése, csatolása.   

A portfólió nem kötelező elemei:  

1. A portfólió készítője leírhatja véleményét, tapasztalatait, sikereit, tanulmányi 
tapasztalatait, szerepeltetheti a szakma iránti érdeklődését bizonyító dokumentumokat 
(dicséret, sikeres dolgozat, internetes keresés során a szakterülettel kapcsolatos 
információk stb.).  
2. A vizsgázó által készített tárgy vagy gyakorlati feladat bemutatása, saját 
gazdaságban/gyakorlóüzemben előállított termék, nevelt növény, állat vagy arról készült 
dokumentum, amely munkában a tanuló részt vett.  
3. Szakmai rendezvényen vagy tanulmányi versenyen történő részvétel bemutatása 
(mezőgazdasági kiállítás, tanulmányi verseny, termékbemutató, gépkiállítás stb.).  
4. Saját érdeklődési körről, iskolán kívüli sikerekről, tevékenységekről szóló 
dokumentumok, fotók, filmek, életpálya elképzelések, a gyakorlaton elvégzett munkák, 
a megismert új technológiák.   

Csak az a jelentkező bocsátható szakmai vizsgára, akinek portfólióját a képző intézmény 
kijelölt oktatója hitelesíti, azaz igazolja, hogy a portfólióban megjelenő adatok, 
információk a vizsgára jelentkező által kerültek összegyűjtésre, elvégezte azokat a 
munkafolyamatokat, amelyeket a munkájában bemutatott.  

A portfolió teljes (maximális) terjedelmét az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, 
de nem lehet kevesebb 15 oldalnál (diánál). Javasolt a 12-es betűnagyság és a képek 
aránya ne haladja meg a 30 %-ot.   
  

Leadás: A vizsgázónak a szakmai oktatást végző intézmény által hitelesített portfólióját 
a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal le kell adnia a vizsgaközpontnak.  

Formája: A vizsgázó által kézzel vagy számítógéppel készített prezentáció, ppt vagy 
pdf összeállítás, szerkesztett és a képző intézmény által biztosított online felületen a 
tárhelyre feltöltött dokumentum.  
A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 1-1,5 év.  

A vizsgabizottság a szakmai vizsgán értékeli a bemutatott anyagot, kapcsolódó 
beszélgetést folytat a vizsgázóval.  

B) vizsgarész részletes leírása: Gyakorlati vizsgamunka végzése  

A vizsgázó állattenyésztési, növénytermesztési és gépüzemeltetési feladatokat végez el, 
az akkreditált vizsgaközpont által meghatározottak szerint. A munkafeladatokat úgy kell 
összeállítani, hogy a három kérdéskör egy tétellapon szerepeljen, valamennyi kiadott, 
elvégzendő feladatcsoport összességében azonos nehézségű legyen, és megközelítőleg 
azonos időtartamot vegyen igénybe a munkafeladatok elvégzése.  

Az akkreditált vizsgaközpont készíti el az egyes munkafeladatokat.  

A gyakorlati vizsgamunka minden vizsgázó számára három feladattípusból áll:  
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1. feladattípus: állattenyésztés   
2. feladattípus: növénytermesztés, kertészet  
3. feladattípus: gépüzemeltetés  

A feladatok elvégzésének folyamata:   

A gyakorlati vizsgamunka végrehajtása közben vagy a munka befejezése után a 
vizsgabizottság az adott tevékenységgel kapcsolatos beszélgetést folytat a vizsgázóval. 
Kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a növények, állatok felismerésének, tartásának, 
illetve termesztéstechnológiájának, a használatos munkaeszközöknek, gépeknek, 
termelési eredményeknek, az előállított termékek felhasználásának, beltartalmának, 
értékesítésének, az üzem, vállalkozás működtetésének, valamint a végzett munka 
egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét.   

A gyakorlati vizsgamunka feladatait az akkreditált vizsgaközpont jelöli ki, készíti el az 
értékelőlapokat. Valamennyi feladattípus tartalmazzon végrehajtandó és felismerési 
feladatot, amelyet komplex feladatban kell előkészíteni. A felismerési feladat a 
gyakorlati feladatoktól nem választható el.  I.) feladattípus:   
Az állattartás, az állatápolás napi és időszakos munkáinak elvégzése: takarmányadag 
összeállítása, takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, 
takarmánykiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, 
fertőtlenítés, alapvető vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel, 
takarmány-, alom-, trágyakészlet mennyiségének felmérése, érzékszervi minősítésük, 
termésbecslés, számla kiállítása az állattenyésztésben, alkalmazott alap- és összesítő 
bizonylatok, nyilvántartások kitöltése.  

II.) feladattípus:   
A szántóföldi növénytermesztés és a kertészeti termesztés napi és időszakos 
feladatainak elvégzése: alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok, 
vetőmagvizsgálat, vetőmagszükséglet, tápanyagutánpótlás számítások, egyszerű 
növénytermesztési munkák végzése, tárolóhely előkészítés, számla kiállítása a 
mezőgazdasági termelésben, alkalmazott alap- és összesítő bizonylatok, nyilvántartások 
kitöltése, kertészeti munkafolyamatok elvégzése, talajelőkészítés magvetéshez, 
magvetés szabadföldbe, magvetés szaporítóládába/-tálcába, palántázás, vegetatív 
szaporítás, ültető gödör kiásása, ültetés, öntözés, metszés, gyümölcs betakarítás, 
osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás, szőlőművelés és metszés.  

III.) feladattípus:   
A szántóföldi növénytermesztésben és az állattartásban alkalmazott erő- és 
munkagépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, munkájuk ellenőrzése, 
beállítása, egyszerűbb karbantartási feladatok végrehajtása: mezőgazdasági erőgépek, 
talajművelés gépei, tápanyag-visszapótlás gépei, vetés, ültetés, növényápolás gépei, 
betakarítás gépei, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, öntözőberendezések, 
rakodás,  takarmányelőkészítés gépei, itatás, trágyaeltávolítás, fejés, tejkezelés gépei, 
állatápolás gépei, tojásgyűjtés és –kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás eszközei, 
állattartó épületek klímaszabályozása, mosás és fertőtlenítés gépei, elektromos kerítések, 
mérlegelés, állatszállítás eszközei, járművei.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

A) vizsgarész: a rendelkezésre álló időtartam: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc, 
portfólió védés 15 perc.   
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B) vizsgarész: a rendelkezésre álló időtartam összesen 120 perc, a szakmai beszélgetés 
időtartama maximum 15 perc lehet.   

  
8.4.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %  
  
8.4.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
A) vizsgarész: 40 %  
B) vizsgarész: 60 % (feladattípusonként 20 – 20 %)  
  

A) vizsgarész vizsgatevékenységének értékelési szempontjai:   
a leírt tapasztalatok szakmai tartalma, az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok bemutatása, saját 
megfigyelések minősége, mennyisége, kötelező tananyagon, gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés, 
egyéni meglátások szakmai megalapozottsága, külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás.  
  
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át 
elérte.  
A portfólió szakmai tartalmához, formai kivitelezéséhez az akkreditált vizsgaközpont szempontrendszert 
dolgoz ki, melyet a képző intézmények rendelkezésére bocsát.   
  
B) vizsgarész vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
munkavégzés megkezdése előtti feladatok: munkaterület kijelölése, gépek, eszközök, szerszámok 
előkészítése, a biztonságos munkatevékenység feltételeinek ellenőrzése, az állatokkal történő bánásmód, 
a gépek munka előtti ellenőrzése (műszaki, biztonsági, munkavédelmi kérdések), precíz, gondos 
munkavégzés, a szükséges lexikális felkészültség alkalmazása (információk ismerete vagy megszerzése, 
pl. kezelési, karbantartási utasítások írásban, vagy internetről), összbenyomás, beszédkészség, hozzáállás.  
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-
át elérte.  

 
…  

 
8.7 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

  

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi aránnyal kell beszámítani: 5 %, 
(Szakmai vizsga: 95 %)  

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 
Központi interaktív vizsga:  
A számítási feladatok végezhetők az akkreditált vizsgaközpont által kiadott, lepecsételt lapon, a 
számológép használata megengedett. A számításhoz használt lapokat a vizsga befejezésekor névvel 
ellátva le kell adni és csatolni a vizsgázó által készített portfólióhoz. Projektfeladat:  

A) vizsgarész: használható a tanuló által készített portfólió, a hozzá kapcsolódó egyéb dokumentumok, 
elkészített saját tárgy vagy gyakorlati feladat bemutatása, saját gazdaságban/gyakorló üzemben 
előállított termék, növény, állat vagy arról készült dokumentum.  

B) vizsgarész: minden eszközt, dokumentumot a vizsgáztató szervezet biztosít.  
  



6  

8.10 Szakmairány megnevezése: Gazda - Növénytermesztő szakmairány  

8.11. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

8.11.1  Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése  
8.11.2.  A szakmához kötődő további sajátos követelmények:  

A szakmai vizsga megkezdésének előfeltétele a mezőgazdasági vontatóra érvényes 
vezetői engedély megszerzése (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória). A 
vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottságnak be kell mutatni az érvényes vezetői 
engedélyt.  
  

8.12 Központi interaktív vizsga  

8.12.1. A vizsgatevékenység megnevezése:  
Mezőgazdasági ismeretek (azonos a Gazda-Állattenyésztő szakmairány Központi 

interaktív vizsgánál szereplő előírásokkal)  

8.12.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A Gazda tanulási eredmény alapú kimeneti követelményeiben előírt kompetenciákból 
összeállított feladatsor, amely a következő munkafeladatokkal kapcsolatos tanulási 
eredményeket méri: agrárvállalkozás, állattartás, állattenyésztés, gazda kiegészítő 
tevékenységei, mezőgazdasági erő- és munkagépek, növénytermesztés, 
zöldségtermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés, takarmányozás.  

A szakmai vizsga interaktív vizsgatevékenysége teszt jellegű, 30 kérdésből álló, 
elektronikusan, gép által értékelt feladatsor. Szerepelhet a kérdések között rövid, 
egyszerű számítás, fényképről, rajzról történő felismerés (állat, testtájak, csontok, 
állatfajták, tenyésztett állatfajok, ivarzó és beteg állatok, takarmányok, 
takarmánynövények, fertőtlenítő és egyéb használt anyagok, gépek, gépelemek, 
szerszámok, szántóföldi és kertészeti növények, növényi részek, gyomnövények, 
kártevők, kórokozók, kártételek, kórképek, zöldségfélék, gyümölcsök, termések, magok, 
egyéb, a munkafeladatok során használt eszközök, műtrágyák, talajtípusok, 
nyomtatványok), feleletválasztásos, feleletalkotásos meghatározás, műszer, mérőeszköz 
leolvasás értéke, mértékegység átváltás. Az agrárvállalkozás feladatai a mindennapi 
gazdasági/üzemi elvárásokat tartalmazzák: adatlapok kitöltése, adminisztráció, pályázat, 
értékesítés, szerződés, pénzügy, százalékszámítás.  

A feladatok szakterületek közötti súlyaránya:  
   25 % állattartás, állattenyésztés  
   25 % növénytermesztés  
   20 % erőgépek, munkagépek  
   15 % kertészeti alapismeretek  
   15 % agrárvállalkozási ismeretek  

8.12.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 70 perc 
(kérdésenként általában 2 perc, a számítási, kitöltési, vagy egyéb, hosszabb munkaidőt 
igénylő feladatoknál 5 perc áll rendelkezésre)  

 8.12.4.  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %  
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8.12.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
- Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel.  

- Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, hibás jelölés esetén pontlevonást kell 
alkalmazni.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 
40 %-át elérte.  

8.13. Projektfeladat  
A Projektfeladat két részből áll  

8.13.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Mezőgazdasági termelési feladatok  

A) vizsgarész: Portfólió elkészítése és védése (a növénytermesztéssel kapcsolatos tanulási 
eredmények bemutatása)  

B) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka végzése  

8.13.2 A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása:   

A) vizsgarész részletes leírása: Portfólió elkészítése és védése  
  
A tanuló a második évben szakmairányt választ, ezt követően az összefüggő nyári gyakorlat és 
a harmadik évfolyam elvégzése során kidolgozza személyes dokumentumát, majd a szakmai 
vizsgán beszámol tevékenységéről, megvédi az általa leírtakat.  
  
A Tanulói portfólió személyes dokumentum, a Gazda képzés során készült projektmunka, amely 
tartalmazza a tanuló hosszabb időszakon át végzett egyéni munkáját, a kiadott egyéni 
feladatokat, tapasztalatokat, szakmai tevékenységét. A tanuló önállóan készíti az akkreditált 
vizsgaközpont által kiadott szempontrendszer, a szakmai és formai előírások szerint.  
Tartalmazhat szöveges, rajzos, fotós, animációs, filmes, vagy hanganyagot, prezentációt. 
Szerepelhetnek benne a sikeres iskolai, vagy tanulmányi versenyek eredményei, a gyakorlaton 
elvégzett munkák, az otthoni szakmai tevékenységek, a megismert új technológiák, a gondozott 
növények fényképei. Belekerülhetnek egyes dolgozatok, de nem lehet azok gyűjteménye. A 
szakmai fejlődés bemutatása mellett az iskolán kívüli sikerekről is készülhetnek fényképek, 
bemutatók, amelyek a tanuló életpálya elképzeléseit érzékeltetik.  

A portfólió kötelező elemei:  
1. A tanuló kiválasztja a szakirányát (növénytermesztés), majd egy gazdasági növényt, és 

ennek életjelenségeit fejlődése során folyamatosan figyelemmel kíséri. Bemutatja, 
dokumentálja a talajelőkészítést, a magvetést/ültetést, gondozást, a betakarítást, tanárai, 
oktatói segítségével értékeli, tapasztalatait rögzíti. Megfigyeli a választott gazdasági 
növény fejlődésének változásait, a gazdaságban és az élelmiszerellátásban betöltött 
szerepét.  

Terjedelme: 2-5 oldal, fényképekkel, rajzzal, leírással.   

2. Az összefüggő nyári gyakorlaton végzett munkák összefoglalása, a gyakorlati 
munkanapló legfontosabb elemeinek, eredményeinek kiemelésével. Terjedelme: 2-3 
oldal, fényképekkel, rajzzal, leírással.  

3. Europass önéletrajz készítése, csatolása.  
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A portfólió nem kötelező elemei:   

1. A portfólió készítője leírhatja véleményét, tapasztalatait, sikereit, tanulmányi tapasztalatait, 
szerepeltetheti a szakma iránti érdeklődését bizonyító dokumentumokat (dicséret, sikeres 
dolgozat, internetes keresés során a szakterülettel kapcsolatos információk stb.).  

2. A tanuló által készített tárgy vagy gyakorlati feladat bemutatása, saját 
gazdaságban/gyakorlóüzemben előállított termék, növény, állat vagy arról készült 
dokumentum, amely munkában a tanuló részt vett.  

3. Szakmai rendezvényen vagy tanulmányi versenyen történő részvétel bemutatása 
(mezőgazdasági kiállítás, tanulmányi verseny, termékbemutató, gépkiállítás stb.).  

4. Saját érdeklődési körről, iskolán kívüli sikerekről, tevékenységekről szóló dokumentumok, 
fotók, filmek, életpálya elképzelések, a gyakorlaton elvégzett munkák, a megismert új 
technológiák.   

Csak az a jelentkező bocsátható szakmai vizsgára, akinek portfólióját a képző intézmény 
kijelölt oktatója hitelesíti, azaz igazolja, hogy a portfólióban megjelenő adatok, 
információk a vizsgára jelentkező által kerültek összegyűjtésre, elvégezte azokat a 
munkafolyamatokat, amelyeket a munkájában bemutatott.  

A portfolió teljes (maximális) terjedelmét az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, 
de nem lehet kevesebb 15 oldalnál (diánál). Javasolt a 12-es betűnagyság, és a képek 
aránya ne haladja meg a 30%-ot.   
  

Leadás: A vizsgázónak a szakmai oktatást végző intézmény által hitelesített portfólióját a 
szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal le kell adnia a vizsgaközpontnak.  

Formája: A vizsgázó által kézzel vagy számítógéppel készített prezentáció, ppt, vagy pdf 
összeállítás, szerkesztett és a képző intézmény által biztosított online felületen a tárhelyre 
feltöltött dokumentum.  

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 1-1,5 év.  

A vizsgabizottság a szakmai vizsgán értékeli a bemutatott anyagot, kapcsolódó beszélgetést 
folytat a vizsgázóval.  

B) vizsgarész részletes leírása: Gyakorlati vizsgamunka végzése  

A vizsgázó állattenyésztési, növénytermesztési és gépüzemeltetési feladatokat végez el, az 
akkreditált vizsgaközpont által meghatározottak szerint. A munkafeladatokat úgy kell 
összeállítani, hogy a három kérdéskör egy tétellapon szerepeljen, valamennyi kiadott elvégzendő 
feladatcsoport összességében azonos nehézségű legyen, és megközelítőleg azonos időtartamot 
vegyen igénybe a munkafeladatok elvégzése.  

Az akkreditált vizsgaközpont készíti el az egyes munkafeladatokat.  

A gyakorlati vizsgamunka minden vizsgázó számára három feladattípusból áll:  

I.) feladattípus: állattenyésztés  
II.) feladattípus: növénytermesztés, kertészet  
III.) feladattípus: gépüzemeltetés  

  
A feladatok elvégzésének folyamata:  

A gyakorlati vizsgamunka végrehajtása közben, vagy a munka befejezése után a 
vizsgabizottság az adott tevékenységgel kapcsolatos beszélgetést folytat a vizsgázóval. 
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Kérdéseket tesz fel, amelyek érintik a növények, állatok felismerésének, a tartás, illetve 
termesztéstechnológia, a használatos munkaeszközök, gépek, termelési eredmények, az 
előállított termékek felhasználásának, beltartalmának, értékesítésének, az üzem, 
vállalkozás működtetésének, a munka egészségügyi, környezetvédelmi és 
biztonságtechnikai feltételeinek kérdéskörét.   

A gyakorlati vizsgamunka feladatait az akkreditált vizsgaközpont jelöli ki, készíti el az 
értékelőlapokat. Valamennyi feladattípus tartalmazzon végrehajtandó és felismerési 
feladatot, amelyet komplex feladatban kell előkészíteni. A felismerési feladat a 
gyakorlati feladatoktól nem választható el.   

  
I.  feladattípus:   

Az állattartás, az állatápolás napi és időszakos munkáinak elvégzése: takarmányadag 
összeállítása, takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, takarmánykiosztás, 
itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, alapvető 
vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel, takarmány-, alom-, 
trágyakészlet mennyiségének felmérése, érzékszervi minősítésük, termésbecslés, számla 
kiállítása az állattenyésztésben, alkalmazott alap- és összesítő bizonylatok, nyilvántartások 
kitöltése.  

II. feladattípus:   
A szántóföldi növénytermesztés és a kertészeti termesztés napi és időszakos feladatainak 
elvégzése: alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok, vetőmagvizsgálat, 
vetőmagszükséglet, vetőmagelőkészítés, csávázás, kiszórt növényvédőszer vizsgálata, 
tápanyagutánpótlás számítások, egyszerű növénytermesztési munkák végzése, növényvédelmi 
munkák, növényvédőszerek kezelése, tárolóhely előkészítés, számla kiállítása a mezőgazdasági 
termelésben, alkalmazott alap- és összesítő bizonylatok, nyilvántartások kitöltése, kertészeti 
munkafolyamatok elvégzése, talajelőkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, magvetés 
szaporító ládába/tálcába, palántázás, vegetatív szaporítás, ültető gödör kiásása, ültetés, öntözés, 
metszés, gyümölcs betakarítás, osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás, szőlőművelés és 
metszés, gyümölcsök tárolása: tárolási módok, tároló típusok, manipulálás műveletei.  III. 
feladattípus:   
A szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetekben alkalmazott erő- és munkagépek, 
berendezések üzemeltetése, karbantartása, munkájuk ellenőrzése, beállítása, egyszerűbb 
karbantartási feladatok végrehajtása: mezőgazdasági erőgépek, talajművelés gépei, tápanyag-
visszapótlás gépei, vetés, öntözés, ültetés, palántázás gépei, növényápolás gépei, betakarítás 
gépei, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, öntözőberendezések,  rakodás, 
növényvédelmi gépek, háti- és motoros permetező gépek, csávázógépek, kertészetekben 
alkalmazott erőgépek és munkagépei, speciális talajművelő gépek, talajfertőtlenítő gépek, 
gőzölőberendezések, tápkockás palántázó gép, gyümölcstelepítés, területrendezés gépei, 
tereptisztítás, támrendszerépítés gépei, síkfalmetszők, kézi metszőollók karbantartása, élezése, 
pneumatikus metszőollók felszerelése, üzemeltetése, gyümölcsbetakarítás gépei, segédeszközei, 
manipulálás gépei, csomagolás, gyümölcsszállítás gépei, eszközei, termesztőberendezéseknél 
alkalmazott anyagok, szerkezetek, termesztő berendezések fűtőberendezései, szellőztetés, 
öntözőberendezések, mikroöntözés.  

8.13.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

A) vizsgarész: a rendelkezésre álló időtartam: 30 perc, amelyből a felkészülési idő 15 perc, 

portfólió védés 15 perc.   
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B) vizsgarész: a rendelkezésre álló időtartam összesen 120 perc, a szakmai beszélgetés időtartama 
maximum 15 perc lehet.  

  
8.13.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %  
8.13.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
A) vizsgarész: 40 %  
B) vizsgarész: 60 % (feladattípusonként 20 – 20 %)  

  
  
A) vizsgarész vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
a leírt tapasztalatok szakmai tartalma,  
az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok bemutatása, saját 
megfigyelések minősége, mennyisége,  
kötelező tananyagon, gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés, 
egyéni meglátások szakmai megalapozottsága, külalak, 
szerkesztés, szerkezet, helyesírás.  
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 40 %-át elérte.  
  
A portfólió szakmai tartalmához, formai kivitelezéséhez az akkreditált vizsgaközpont 
szempontrendszert dolgoz ki, melyet a képző intézmények rendelkezésére bocsát.  

B) vizsgarész vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
- munkavégzés megkezdése előtti feladatok: munkaterület kijelölése, gépek, eszközök, 

szerszámok előkészítése, a biztonságos munkatevékenység feltételeinek ellenőrzése  
- az állatokkal történő bánásmód  
- a gépek munka előtti ellenőrzése (műszaki, biztonsági, munkavédelmi kérdések) - precíz, 

gondos munkavégzés  
- a szükséges lexikális felkészültség alkalmazása (információk ismerete vagy megszerzése, 

pl. kezelési, karbantartási utasítások írásban, vagy internetről)  
- összbenyomás, beszédkészség, hozzáállás  

  
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40 %-át elérte.  

… 
8.16 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -   
  

8.17 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi aránnyal kell 
beszámítani: 5 % (Szakmai vizsga: 95 %)  

8.18 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 
szabályok:  
Központi interaktív vizsga:  
A számítási feladatok végezhetők az akkreditált vizsgaközpont által kiadott, lepecsételt 
lapon, a számológép használata megengedett. A számításhoz használt lapokat a vizsga 
befejezésekor névvel ellátva le kell adni és csatolni a vizsgázó által készített portfólióhoz. 
Projektfeladat:  
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A) vizsgarész: használható a vizsgázó által készített portfólió, a hozzá kapcsolódó egyéb 
dokumentumok, elkészített saját tárgy vagy gyakorlati feladat bemutatása, saját 
gazdaságban/gyakorló üzemben előállított termék, növény, állat vagy arról készült 
dokumentum.  

  
B) vizsgarész: minden eszközt, dokumentumot a vizsgáztató szervezet biztosít.  
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8.19. Szakmairány megnevezése: Gazda-Lovász szakmairány  

8.20. Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

8.20.2. valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 
teljesítése.  

8.20.3. szakmához kötődő további sajátos követelmények: -  
  

8.21. Központi interaktív vizsga  
8.21.2. A vizsgatevékenység megnevezése: Lógondozási, lótenyésztési és lóhasználati ismeretek  

8.21.3. A vizsgatevékenység leírása  
  
A gazda-lovász szakma sajátosságai miatt, ha a tanulói vizsgalétszám indokolja, célszerű 
a szakmai vizsgát két vagy több naposra tervezni.   
  

A Központi interaktív vizsga két részből áll:   
A) lógondozási és lótenyésztési feladatok  
B) lóhasználattal (lovaglás-fogathajtás) kapcsolatos feladatok  
  
A) vizsgarész: A lógondozási, lótenyésztési tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli feladat 

teszt jellegű, 15 kérdésből álló, elektronikusan, gép által értékelt feladatsorból áll. 
Szerepeljen a kérdések között rövid, egyszerű számítás, fényképről, rajzról, történő 
felismerés, feleletválasztásos, vagy feleletalkotó feladat. Feleletválasztásos feladat 
esetén minimum három válaszlehetőség közül lehessen választani. Feleletalkotó feladat 
esetén kiegészítéses vagy rövid válasz típusú feladatok szerepeljenek a vizsgában.   
A feladatok közül tíz lótartási, lótakarmányozási, a ló anatómiájával / egészségtanával 
kapcsolatos legyen. A ló környezeti igényeivel, elhelyezésével, ápolásával, 
mozgatásával, takarmányozásával, a ló testalakulásával, felépítésével, szerveivel, 
mozgásával, a lóbetegségekkel, a betegségek okaival, felismerésükkel, kezelésükkel 
kapcsolatos kérdésekből.   
Öt lótenyésztési feladat legyen a ló kialakulásával, háziasításával, a lófajtákkal, a lovak 
tenyésztésével, küllemi bírálatával és értékmérő tulajdonságaival, a lótenyésztés 
biztonságtechnikájával és a lovas viselkedési kultúrával kapcsolatos kérdésekből. Az A) 
vizsgarész időtartama 30 perc, egy kérdésre adandó válaszra a gondolkodási idő 
maximum 2 perc lehet.  

B) vizsgarész: A lovaglási-fogathajtási (lóhasználati) tanulási eredményekkel kapcsolatos 
írásbeli feladat teszt jellegű, 15 kérdésből álló, elektronikusan, gép által értékelt 
feladatsorból áll. Szerepeljen a kérdések között fényképről, rajzról történő felismerés, 
feleletválasztásos és/vagy felelet alkotásos feladat. Feleletválasztásos feladat esetén 
minimum három válaszlehetőség közül lehessen választani. Feleletalkotásos feladat 
esetén kiegészítés és rövid válasz típusú feladatok kerüljenek a vizsgafeladatok közé.  
A feladatok közül hét vonatkozzon a fogathajtásra a fogathajtás szerszámaival, 
eszközeivel, előkészületeivel, a fel- és leszerszámozással, be- és kifogással, a kocsik, 
hintók felépítésével, karbantartásával, a fogathajtás alapjaival, fogathajtási feladatokkal, 
a ló fogatcélú használatával, versenyzési ismeretekkel kapcsolatos kérdésekből. A 
feladatok közül nyolc vonatkozzon a lovaglásra a szerszámismerettel, a lovaglásra való 
felkészüléssel, a lovaglás alapjaival, lovaglási feladatokkal, a hátasló használatával, a 
pályaépítési és versenyzési ismeretekkel kapcsolatos kérdésekből. A B vizsgarész 
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időtartama 30 perc, egy kérdésre adandó válaszra a gondolkodási idő maximum 2 perc 
lehet.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a vizsga mindkét részéből a megszerezhető 
összes pontszám legalább 40 %-át elérte.  

8.21.4. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 8.21.5. 
A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %  

8.21.6. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
- Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel.  
- Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén 

pontlevonást kell alkalmazni.  
 
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 40  %-át elérte.  

8.22. Projektfeladat  

8.22.2. A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati lovász vizsgamunka   

8.22.3. A vizsgatevékenység leírása:  
  

A) vizsgarész Lógondozási és lótenyésztési feladatok végrehajtása.  
  
A gyakorlati lovász vizsgamunka feladatait az akkreditált vizsgaközpont jelöli ki, és 
készíti el az értékelőlapokat. A feladatsor 10 tételből áll, melyek közül a vizsgázók a tétel 
sorszámát húzzák ki. Minden tétel két kérdéskört tartalmaz: a vizsgázó a ló gondozásával 
és tenyésztésével összefüggő komplex feladatot hajt végre, mely a lógondozás és 
lótenyésztés tanulási eredményéhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységekre épül. A 
feladatok végrehajtása közben vagy a munka befejezése után a vizsgabizottság az adott 
munkával, feladattal kapcsolatos beszélgetést folytat a vizsgázóval. Kérdéseket tesz fel, 
amelyek érintik a lovak ápolásával, gondozásával, tartásával, takarmányozásával, 
anatómiájával, egészségvédelmével és a lótenyésztéssel kapcsolatos tanulási 
eredményeket, illetve a munka egészségügyi és biztonságtechnikai feladatait. A szakmai 
beszélgetés lehetőséget ad arra, hogy a tanuló a gyakorlati tevékenység megoldásait, 
feladatait, a munkavégzés különböző módozatait, nehézségeit bemutassa, ezen keresztül 
felkészültségét, ismereteinek alkalmazását bizonyítani tudja. A vizsgáztató a valóságos 
lovardai munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon tudja értékelni a vizsgázó 
felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyulását.   
A vizsgarész eredményét mindkét részfeladatban százalékos értékelésben határozza meg 
a vizsgabizottság.  
A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a két részfeladatból együttesen legalább 40 
%-os eredmény ér el.  

A gyakorlati tételeket, feladatlapokat és értékelőlapokat tartalmazó papír alapú 
dokumentumot az akkreditált vizsgaközpont készít el. Az értékelés a vizsgaszervező által 
készített értékelési útmutató alapján történik, amely tartalmazza a százalékos értékelést 
és az ez alapján adható érdemjegyet.   
 

A vizsgarész időtartama: 60 perc  
  

 



14  

B vizsgarész Lovaglási és fogathajtási feladatok végrehajtása  
A vizsgázó lovaglási és fogathajtási komplex feladatot hajt végre, mely a lovagláshoz és 
a fogathajtáshoz kapcsolódó tanulási eredmény gyakorlati tevékenységeire épül.   
  
I. részfeladat: Díjlovagló vagy díjhajtó program lovaglása vagy hajtása. A vizsgázó a 
részfeladat végrehajtása során alapfokú díjlovagló programot vagy alapfokú díjhajtó 
programot mutat be. A díjlovagló, illetve díjhajtó programot az akkreditált vizsgaközpont 
szakemberei állítják össze, és a vizsga előtt legalább egy hónappal, online vagy 
papíralapon elérhetővé teszik a vizsgázóknak. A programok összeállításánál a díjlovagló 
szakág és a fogathajtó szakág alapszintű, illetve rajtengedély-vizsga szintű programjai az 
irányadóak.  
  
II. részfeladat: Lovaglási és fogathajtási (lóhasználati) feladatok végrehajtása. A 
gyakorlati lovász vizsgamunka feladatait az akkreditált vizsgaközpont jelöli ki, készíti el 
az értékelőlapokat. A feladatsor 10 tételből áll, melyek közül a vizsgázók a tétel sorszámát 
húzzák ki. Minden tétel két kérdéskört tartalmaz, egyet a lovaglás, illetve egyet a 
fogathajtás témaköreiből, melyek a lóhasználathoz kapcsolódó tanulási eredmény 
gyakorlati tevékenységeire épülnek.  
A feladatok végrehajtása közben vagy a munka befejezése után a vizsgabizottság az adott 
munkával, feladattal kapcsolatos beszélgetést folytat a vizsgázóval, kérdéseket tesz fel, 
amelyek érintik a lovaglás és a fogathajtás kérdéskörét. A szakmai beszélgetés 
lehetőséget ad arra, hogy a vizsgázó a gyakorlati tevékenység megoldásait, feladatait, a 
munkavégzés különböző módozatait, nehézségeit, ezen keresztül felkészültségét, 
ismereteinek alkalmazását bizonyítani tudja. A beszélgetés érinti a versenyek 
szabályaival, lebonyolításával kapcsolatos tudnivalókat is. A vizsgáztató a valóságos 
lovardai munkatevékenységhez kapcsolódóan, komplex módon tudja értékelni a 
vizsgázó felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyulását.  

A fogathajtási és a lovaglási feladat értékelését százalékos értékelésben határozza meg a 
vizsgabizottság. A vizsgarész akkor eredményes, ha a két részfeladat mindegyikén 
külön-külön legalább 40 %-ot ér el a vizsgázó.  
  
Az értékelés az akkreditált vizsgaközpont által készített értékelő lap és értékelési 
útmutató alapján történik, amely tartalmazza a százalékos értékelést és az ez alapján 
adható érdemjegyet  

A vizsgarész időtartama: 90 perc  
  

C) vizsgarész: Tanulói portfólió  
  

A Tanulói portfólió a vizsgázó által készített személyes dokumentum, a gazda-lovász képzés során 
készült projektmunka, amely tartalmazza a tanuló hosszabb időszakon át végzett egyéni munkáját, 
a kiadott egyéni feladatokat, tapasztalatokat, szakmai tevékenységét. A portfólió szakmai 
tartalmához, formai kivitelezéséhez az akkreditált vizsgaközpont szempontrendszert dolgoz ki, 
melyet a vizsgázók rendelkezésére bocsát.  
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 A Tanulói portfólió kötelező elemei:    
  

1. Az összefüggő nyári gyakorlaton végzett munkák dokumentálása, összefoglalása, a 
gyakorlati munkanapló legfontosabb elemeinek, eredményeinek kiemelésével. Tartalmazza 
a vizsgázó elsajátított tanulási eredményeinek az összegzését, tapasztalatain alapuló 
értékelését.  
  

2. A vizsgázó a 1/10. évfolyam első félévében kiválaszt egy vagy több, általa lovagolt vagy 
hajtott lovat, amely(ek)nek életjelenségeit rendszeresen figyelemmel kíséri, a lóhasználat 
során szerzett tapasztalatait, a lovaglásban, fogathajtásban elért vizsga- és egyéb 
eredményeit dokumentálja, értékeli, tapasztalatait rögzíti.  
  

3. Vizsgára, munkavállalásra, továbbtanulásra készülődés, Europass önéletrajz készítése, 
csatolása.  
  

A portfólió nem kötelező elemei:  

1. A vizsgázó által bemutatott és tetszőleges digitális vagy egyéb módon feldolgozott 
gyakorlati feladat, dokumentum, esszé, publikáció, verseny, versenynapló, amelyben a tanuló 
részt vett.  
2. A vizsgázó eredményeit, érdeklődését bizonyító dokumentumok (oktatói dicséret, egyegy 
sikeresebb beszámoló vagy dolgozat, internetes keresés során a szakterülettel kapcsolatos 
információk).  
3. Szakmai rendezvényen vagy tanulmányi versenyen, ló- vagy lovas versenyen, külföldi 
szakmai gyakorlaton való részvétel bemutatása   
4. Saját érdeklődési körről, iskolán kívüli sikerekről, tevékenységekről szóló dokumentumok, 
fotók, filmek bemutatása, életpálya elképzelések ismertetése.  
5. A sikeres tanulmányi eredmények, a gyakorlaton elvégzett munkák, a megismert új 
technikák, technológiák.   
  
A 2/11. évfolyam második félévétől a portfólió védésére való felkészülés elkezdődik. Csak 
az a vizsgázó bocsátható vizsgára, akinek a bemutatott portfóliója hitelességét kijelölt 
szakmai oktatója vagy mentortanára igazolja.  

Formai követelmények: A portfólió a vizsgázó által szerkesztett és az ágazati akkreditált 
vizsgaközpont által biztosított online felületen a tárhelyre feltöltött dokumentum. 
Tartalmazhat szöveges, rajzos, fotós, animációs, filmes vagy hanganyagot, prezentációt, 
dolgozatok, egyéb események másolatait.  
A portfólió kézzel vagy számítógéppel írt, szerkesztett prezentáció, pdf összeállítás. A 
portfolió teljes (maximális) terjedelmét az akkreditált vizsgaközpont határozza meg, de 
nem lehet kevesebb 15 oldalnál (diánál). Javasolt a 12-es betűnagyság és a képek aránya 
ne haladja meg a 30 %-ot.   
  
A tanulónak a portfólióját a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal le kell 
adnia a kijelölt szakmai oktatójának vagy a mentortanárnak, aki a portfólió hitelességét 
igazolja.  
Az egységes dokumentumba szerkesztett portfóliót a vizsgázó a vizsgán 15 perc 
időtartamban mutatja be.  
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A vizsgabizottság a vizsgán értékeli a tanuló által készített munkát, ehhez kapcsolódó 
beszélgetést folytat a vizsgázóval. Az értékelésnél figyelembe kell venni a bemutatott 
portfólió szakmai tartalmát, kivitelét, szakmai megalapozottságát és a vizsgázó válaszait a 
vizsgabizottsággal folytatott beszélgetés során.  
  
A vizsgarész időtartama: 30 perc (15 
perc felkészülés, 15 perc a védésre)  
  
A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 
40 %-át elérte.  

8.22.4. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc  

8.22.5. A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % Az 
A) vizsgarész aránya a vizsgatevékenység végeredményében: 35 %  

A B) vizsgarész aránya a vizsgatevékenység végeredményében: 50 % A 
C) vizsgarész aránya a vizsgatevékenység végeredményében: 15 %  

 
8.22.6. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

  
A projektfeladat A) lógondozási és lótenyésztési feladatok, valamint a B) lovaglási – fogathajtási 
vizsgarészeinél  
  
– A munkavégzés megkezdése előtt: a munkaterület kijelölése, szükséges gépek, 

eszközök, szerszámok előkészítése, a biztonságos munkatevékenység feltételeinek 
ellenőrzése, a ló rögzítése, ápolása, előkészítése.  

– szükséges elméleti ismeretek számbavétele,  
– szükséges információk megszerzése, feldolgozása (pl. receptúrák, kezelési, 

karbantartási utasítások írásban, vagy internetről)  
– a munka végrehajtásának fázisai, szakszerűsége  
– a lóval való bánásmód, befolyás, segítségek hatékonysága  
– a ló, a gépek, az eszközök munkavégzés előtti ellenőrzése (biztonsági, műszaki 

munkavédelmi szabályok betartása),  
– precíz, gondos munkavégzés, ápolási feladatoknál az esztétikum  
– problémahelyzetek kezelése (anyaghiány, eszközhiány, ideges lóval való bánás, 

váratlan események stb.),  
– a munka során szükséges szakmai szókincs és lexikális ismeretek alkalmazása,  – 

a díjhajtó és díjlovagló feladat szakszerű és pontos kivitelezése, segítségek 
hatékonysága, helyes ülés, ügyesség  

– összbenyomás, hozzáállás, attitűd A projektfeladat C) vizsgarészénél a portfólió 

értékelésének szempontjai:  

– a leírt tapasztalatok szakmai tartalma,  
– a végzett munkatapasztalatok értékelése,  
– saját megfigyelések minősége, mennyisége,  
– kötelező tananyagon, gyakorlaton kívüli szakmai érdeklődés,  
– szakmai gyakorlatok bemutatása,  
– egyéni meglátások szakmai megalapozottsága,  
– külalak, szerkesztés, szerkezet, helyesírás.  
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A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 
40 %-át elérte.  

… 

8.24. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

8.25. A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 
beszámítani: 5 % (Szakmai vizsga: 95 %)  

8.26. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 
szabályok  
A Központi interaktív vizsgára zsebszámológépet vihet magával a vizsgázó.  
A projektfeladat C) vizsgarészére a vizsgázó magával viheti a portfólió összeállításához, 
bemutatásához szükséges dokumentumokat, eszközöket, IKT eszközöket. pl. digitális 
adathordozókat.  
A gyakorlati lovász vizsgamunkához lovas öltözet, fejvédő (kobak). A további szükséges 
segédeszközök használatáról a vizsgáztató bizottság és a vizsgabizottság helyben dönt.  


