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LÓÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS  
 

… 

  
11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek:   

11.2 Írásbeli vizsga  

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Lóápolás és gondozás írásbeli teszt  

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 10 db eldöntendő és 10 db 
feleletválasztásos feladatból álló számítógép által értékelt tesztsor, melynek feladatait a 
vizsgázónak számítógépen kell megoldania.  A tesztsor tanulási eredményeken alapuló 
összeállítása a vizsgaközpont feladata.   

Feleletválasztásos feladat esetén minimum három válasz lehetőség közül lehessen 
választani.   

Az írásbeli teszt az alább felsorolt kérdéskörökből álljon a vizsgaközpont döntése 
szerint.  

A feladatok közül tíz lótartási, lótakarmányozási, a ló anatómiájával – egészségtanával, 
fedeztetéssel kapcsolatos legyen. A ló környezeti igényeivel, elhelyezésével, 
ápolásával, mozgatásával, a ló takarmányozásával, a ló testalakulásával, mozgásával, a 
lóbetegségekkel, a betegségek okaival, felismerésével, kezelésével kapcsolatos 
kérdésekből álljon.   

Öt legyen lótenyésztési feladat, a lófajtákkal, a lovak tenyésztésével, küllemi bírálatával 
és értékmérő tulajdonságaival, a lótenyésztés biztonságtechnikájával kapcsolatos 
kérdésekből.  

Öt kérdés a létesítmény és az eszközök karbantartásával, munka-, tűzvédelmi-, 
biztonsági szabályokkal kapcsolatos legyen.   

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc  

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %  

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   

- Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. A vizsga részfeladatai 
egymással egyenértékűek, azonos súlyaránnyal kerüljenek beszámításra.  

- Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén 
pontlevonást kell alkalmazni.  
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11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 
legalább 40%-át elérte.  

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Lóápolási és gondozási gyakorlati záróvizsga  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

A vizsgázó összefüggő komplex feladatot hajt végre, mely a lóápolás és – gondozás, 
valamint a lótenyésztés tanulási eredményhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységekre 
épül. A vizsgázó tételt húz, majd a rajta szereplő feladatokat bemutatja a gyakorlatban. 
A feladatokat az akkreditált vizsgaközpont állítja össze, és készíti el az 
értékelőlapokat.  A feladatsor tíz tételből áll, melyből a vizsgázók a tétel sorszámát 
húzzák ki. Minden tétel összesen két feladatot tartalmazzon a lóápolás, istálló 
és/körletrend, lótakarmányozás, a lovak szakszerű mozgatása, rögzítése, a lovak 
szállítása, elővezetése, állategészségügyi ellátása, a lótartás gépei berendezései, kocsik 
és szerszámok ápolása / karbantartása, lovak felszerszámozása, versenyre, 
tenyészszemlére vagy bemutatóra való előkészítése, valamint lótenyésztési 
témakörökből, a vizsgaközpont döntése szerint.  

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 lótenyésztési a lóápolási és gondozási, tanulási eredményt, 
illetve a munka egészségügyi és biztonságtechnikai követelményeket a, 
vizsgatevékenységgel összefüggésben. A szakmai beszélgetés lehetőséget ad arra, 
hogy a tanuló a gyakorlati tevékenység megoldásait, feladatait, a munkavégzés 
különböző módozatait, nehézségeit, ezen keresztül felkészültségét, ismereteinek 
alkalmazását bizonyítani tudja. A vizsgáztató a valóságos lótartóhelyen végzett 
munkatevékenységhez kapcsolódóan komplex módon tudja értékelni a vizsgázó 
felkészültségét, a munkához, a szakterülethez való viszonyulását.  

A vizsgarész eredményét százalékos értékelésben határozza meg a vizsgabizottság  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %  

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   

– A munkavégzés megkezdése előtt: a munkaterület kijelölése, szükséges gépek, 

eszközök, szerszámok előkészítése, a biztonságos munkatevékenység feltételeinek 

ellenőrzése, a szükséges elméleti ismeretek számbavétele.  

– A szükséges információk megszerzése, feldolgozása (pl. receptúrák, kezelési, 
karbantartási utasítások írásban, vagy internetről).  

– A munka végrehajtásának fázisai, szakszerűsége.  

– A ló rögzítése, előkészítése.  

– A lóval való bánásmód, befolyás, segítségek hatékonysága  
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– A ló, a gépek, eszközök munkavégzés szakszerű használata (biztonsági, műszaki 
munkavédelmi szabályok betartása).  

– A precíz, gondos munkavégzés, ügyesség, ápolási feladatoknál az esztétikum  

– A problémahelyzetek kezelése (anyaghiány, eszközhiány, ideges lóval való bánás, 
váratlan események stb.).  

– A munka során szükséges szakmai szókincs és lexikális ismeretek alkalmazása.  
Összbenyomás, hozzáállás, attitűd.  

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

… 

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

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 
részletes szabályok:  

 A gyakorlati záróvizsgához, lovas munkaruházat, szükségesetén fejvédő (kobak) melyről 
a vizsgázó maga gondoskodik. A további szükséges segédeszközök használatáról a 
vizsgabizottság helyben dönt.  


