
 

 
 

 

Belovagló megnevezésű szakképesítés (08115001) 
 
 
Írásbeli vizsgatevékenység: 
A vizsgázók felkészüléséhez szakértőink az alábbi tankönyvet ajánlják: 

A tankönyv  
azonosító száma 

A tankönyv szerzője és címe 

Á-264 Belovaglók kézikönyve 
 
Az írásbeli vizsgatevékenység interaktív, számítógép segítségével megoldandó 
feladatsorokból áll, amely az alábbi kérdéscsoportokat tartalmazza: 

A) Kiképzési és képzési ismeretek (10 kérdés, 30 perc) 
B) Edzéstan (10 kérdés, 20 perc) 
C) Versenyzési ismeretek, a lovaglás története (5 kérdés, 10 perc) 
D) Sportlovak tenyésztése- és takarmányozása (5 kérdés, 20 perc) 
E) Lovak sportsérülései (5 kérdés, 10 perc) 

 
A teszt jellegű, elektronikusan, gép által értékelt feladatsorokban szerepel a kérdések között 
fényképről, rajzról történő felismerés és feleletválasztásos feladat. Egyszerű választásos 
feladat esetén minimum három válasz lehetőség közül lehet választani. Az „A” 
kérdéscsoportban egyszerű számolási feladat is szerepel.  
 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 % 
Az írásbeli vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 50 %-át elérte. 
 
 
 
Projektfeladat: Komplex lovas vizsga 
 
Minta feladatsor: 
 

1. rész 
Készítse elő, vezesse fel és futószáron mutassa be a lóval és lovassal való munkát! A 
futószárazás előtt a felvezetett lóról néhány mondatban szaknyelv használatával mondja el 
az addigi, az előkészítés és felvezetés alatt szerzett benyomását (küllem, egészségi állapot, 
viselkedés)! Ezt követően mutasson be futószáras munkát három jármódban, a körnek a 
vizsgáztatók által meghatározott (15m-es) szakaszán belül végrehajtott átmeneteket és 
megállítást, valamint kézváltást is magába foglalóan. Oktatatói szerepkörbe helyezkedve 
adjon ki egy releváns feladatot és végrehajtásában oktatóként nyújtson segítséget! 
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2. rész 

Készítse elő, melegítse be a lovat, és mutassa be az „M4” vagy az "L1" díjlovas programot! 
(Aktuális díjlovas szabályzat figyelembevételével!) A program végén értékelje a bemutatót! 
Válasszon ki egy felvetődött problémát, néhány mondatban mondja el, hogy miként és miért 
azzal a feladattal javítaná azt, és gyakorlatban is mutassa be a korrekcióra javasolt feladatot! 
Amennyiben a vizsgáztató, „L” szintű díjlovagló program bemutatását kéri Öntől, abban az 
esetben (3. rész) a díjugrató pálya 90-100 cm akadálymagasság legyen! 
 

3. rész 
Készítse elő, melegítse be és 75-80 vagy 90-100 cm-es díjugrató pályán mutassa be a lovat, 
majd véleményezze a teljesítést a ló és lovas teljesítményét is részletezve! (Aktuális díjugrató 
szabályzat stílus versenyszámok figyelembevételével!) Válasszon ki egy javítandó feladatot 
és szaknyelv használatával mondja el, hogy milyen korrekciót javasol a tovább lépéshez! 


