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10 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate- 
vékenységeinek részletes leírása: 

Belovagló megnevezésű szakképesítés 
 
… 
 

 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít- 
vány. 

Egyéb feltételek: - 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Központi interaktív vizsga 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A) Kiképzési és képzési ismeretek 
 
B) Edzéstan 

 
C) Versenyzési ismeretek, a lovaglás története 

 
D) Sportlovak tenyésztése- és takarmányozása 

 
E) Lovak sportsérülései 

 
A) vizsgarész: Kiképzési és képzési ismeretek tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli 
feladat teszt jellegű, 10 kérdésből álló, elektronikusan, gép által értékelt feladatsorból áll. 
Szerepeljen a kérdések között rövid, egyszerű számítás, fényképről, rajzról, történő felisme- 
rés, feleletválasztásos, vagy feleletalkotó feladat. Feleletválasztásos feladat esetén minimum 
három válasz lehetőség közül lehessen választani. Feleletalkotó feladat esetén kiegészítéses 
vagy rövid választípusú feladatok szerepeljenek a vizsgában. A szakmai követelmények 
leírásában a következő pontoknál szereplő ismeretekből: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 15. 

Az A) vizsgarész időtartama 30 perc. 

B) vizsgarész: Edzéstan tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli feladat teszt jellegű, 10 
kérdésből álló, elektronikusan, gép által értékelt feladatsorból áll. Szerepeljen a kérdések 
között fényképről, rajzról történő felismerés, feleletválasztásos és/vagy feleletalkotásos 
feladat. Feleletválasztásos feladat, esetén, minimum három válasz lehetőség közül lehessen 
választani. Feleletalkotásos feladat esetén kiegészítés és rövid választípusú feladatok 
kerüljenek a vizsgafeladatok közé. A szakmai követelmények leírásában a következő pontoknál 
szereplő ismeretekből: 8, 11. 

A B) vizsgarész időtartama 20 perc. 
 
C vizsgarész: Versenyzési ismeretek és a lovaglás története tanulási eredményekkel kapcsola- 
tos írásbeli feladat teszt jellegű, 5 kérdésből álló elektronikusan, gép által értékelt feladatsor- 
ból áll. Szerepeljen a kérdések között fényképről, rajzról történő felismerés, feleletválasztásos 
és/vagy feleletalkotásos feladat. Feleletválasztásos feladat, esetén, minimum három válasz 
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lehetőség közül lehessen választani. Feleletalkotásos feladat esetén kiegészítés és rövid 
választípusú feladatok kerüljenek a vizsgafeladatok közé. A szakmai követelmények leírásá- 
ban a következő pontoknál szereplő ismeretekből: 16, 17. 

A C) vizsgarész időtartama 10 perc 
 
D vizsgarész: Sportlovak tenyésztése- és takarmányozása tanulási eredményekkel kapcsolatos 
írásbeli feladat teszt jellegű, 5 kérdésből álló, elektronikusan, gép által értékelt feladatsorból 
áll. Szerepeljen a kérdések között fényképről, rajzról történő felismerés, feleletválasztásos 
és/vagy feleletalkotásos feladat. Feleletválasztásos feladat, esetén, minimum három válasz 
lehetőség közül lehessen választani. Feleletalkotásos feladat esetén kiegészítés és rövid válasz 
típusú feladatok kerüljenek a vizsgafeladatok közé. A szakmai követelmények leírásában a 
következő pontoknál szereplő ismeretekből: 11. 

A D) vizsgarész időtartama 20 perc 
 
E vizsgarész: Lovak Sportsérülései tanulási eredményekkel kapcsolatos írásbeli feladat teszt 
jellegű, 5 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 válasz lehetőség közül 
lehessen választani. Feleletalkotásos feladat esetén kiegészítés és rövid válasz típusú feladatok 
kerüljenek a vizsgafeladatok közé. A szakmai követelmények leírásában a következő pontok- 
nál szereplő ismeretekből: 10. 

Az E) vizsgarész időtartama 10 perc. 
 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc. 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 % 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Alapvető fogalmak megjelenése és 
azok helyes használata, összefüggések megvilágítása. Online vizsgafeladat automati- 
kus kiértékeléssel. Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés 
esetén pontlevonást kell alkalmazni. 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont- 
szám legalább 50%-át elérte. 

 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex lovas vizsga 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

1. rész: A vizsgázó előkészíti, felvezeti és futószáron bemutatja a lóval és lovassal való 
munkát. A futószárazás előtt a felvezetett lóról néhány mondatban szaknyelv használa- 
tával elmondja az addigi, az előkészítés és felvezetés alatt szerzett benyomását (kül- 
lem, egészségi állapot, viselkedés). Ezt követően futószáras munka bemutatása mind- 
három jármódban, a körnek a vizsgáztatók által meghatározott (15m-es) szakaszán be- 
lül végrehajtott átmeneteket és megállítást, valamint kézváltást is magába foglalóan. A 
vizsgázó oktatatói szerepkörbe helyezkedve kiad egy releváns feladatot és végrehajtá- 
sában oktatóként segít. 
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2. rész: A vizsgázó előkészíti, bemelegíti a lovat, és bemutatja az „M” díjlovas- 
programot. (Aktuális díjlovas szabályzat figyelembevételével) Utána értékeli a bemu- 
tatót. Kiválaszt egy felvetődött problémát, néhány mondatban elmondja, hogy miként 
és miért azzal a feladattal javítaná azt, és gyakorlatban is megmutatja a korrekcióra ja- 
vasolt feladatot. Amennyiben a vizsgáztató, „L” szintű díjlovagló program bemutatá- 
sát kéri, abban az esetben (3. rész) a díjugrató pálya 90-100 cm akadálymagasság le- 
gyen. 

3. rész: A vizsgázó előkészíti, bemelegíti és 75-80 vagy 90-100 cm-es díjugrató pályán 
bemutatja a lovat, majd véleményezi a teljesítést a ló és lovas teljesítményét is részle- 
tezve (Aktuális díjugrató szabályzat stílus versenyszámok figyelembevételével) A 
vizsgázó kiválaszt egy javítandó feladatot és szaknyelv használatával elmondja, hogy 
milyen korrekciót javasol a továbblépéshez 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc. 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70% 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Összbenyomás, szakmaiság, szakmai 
nyelvhasználat, rátermettség, felkészültség, feladat végrehajtása (nincs súlyozás). 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont- 
szám legalább 60%-át elérte, minden részfeladatban. 

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: Vizsgalovas 
jelenléte a futószáras vizsgatevékenységhez. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 Vizsga terem berendezésekkel
 lóistálló

 lovak: „M” szintű, (díjlovaglás) - 75-80 cm ugróképességű, illetve „L” szintű (díjlovaglás)
- 90-100 cm ugróképességű 

 lovaspálya

 minimum 20 * 40 m díjlovagló négyszög és berendezései

 akadályok

 védőfelszerelések

 lóápoló felszerelés

 lószerszámok: nyergek, kantárok, futószárak, segédszárak, ostorok, lábvédők, nyeregaláté- 
tek, kötőfékek, vezetőszárak, egyéb anyagok, az aktuális versenyszabályzatban leírtak sze- 
rint

 munkabiztonsági berendezések

 elsősegélynyújtó felszerelés

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

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

A vizsgázók egyénileg gondoskodnak saját (versenyfelszerelésnek megfelelő) ruháza- 
tukról, védőfelszerelésükről. 

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 
vonatkozó sajátos feltételek: - 


