08113002 számú Lóápoló és gondozó megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
1
1.1

A javaslatot tevő adatai1
Természetes személy esetén: -

1.1.1 Név:
1.1.2 Lakcím:
1.1.3 E-mail cím:
1.1.4 Telefonszám:
1.2

Nem természetes személy esetén: -

1.2.1 Név: Vadgazdálkodásért felelős miniszter
1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma):
1.2.3 Székhely:
1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:
1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:
1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:
1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:
1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:
1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:
2

A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2.1

Megnevezése: Lóápoló és gondozó

2.2

Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet ágazat

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0811

3

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

3.1

Megnevezése: Lóápoló és gondozó

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3
3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3
1

A megfelelő elem kiválasztandó.
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4

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata,
összefüggése2:

4.1

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.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály:

5

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör leírása:

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.
6

6.1

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:
Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: -

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: 6.1.2 Nyilvántartó hatóság: 6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: -

2

A megfelelő elem kiválasztandó.
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A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:

7

Iskolai előképzettség3:

7.1


alapfokú iskolai végzettség

7.2

Szakmai előképzettség: -

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma(Amennyiben a programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott
minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):

8

8.1

Minimális óraszám: 640

8.2

Maximális óraszám: 960
A szakmai követelmények leírása:

9

Nem modulszerű felépítés esetén:

9.1

Sorszám
1.

2.

Készségek, képességek

Ismeretek

Szakszerűen hasz.
nálja az ápoló és
Ismeri az ápolás
rögzítő eszközöket, menetét, tisztában
elvégzi a ló gondovan a különleges
zását, ápolását,
ápolási feladatokbiztonságos rögzíkal.
tését.
Szakszerűen rend- Ismeri az istálló és a
ben tartja a ló kör- körlet rendben tartányezetét
sának eszközeit és
Elvégzi az istállóeljárásait.
munkákat, fenntartja
az istállórendet.

3.

Előkészíti és kiosztja a lovak ta-

Ismeri a rábízott
lófélék takarmánya-

3
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
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.

Önállóság és
felelősség mértéke
Önállóan végzi a
rábízott ápolási
és gondozási
feladatát.

Pontosan betartja a
kapott utasításokat

Az instrukcók
alapján a takar-

karmányadagját.

it, az előkészítés, az
adagolás, kiosztás
módját és eszközeit.

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.
A ló használatnak
megfelelően szakszerűen felszerszámoz, elővezet.

Ismeri a felszereléseket és azok szakszerű használatának,
ápolásának, karbantartásának kellékeit
és a munkafolyamatait.

6.

7.

8.

9.

Elfogadja a szakember iránymutatását.

mány előkészítési és kiosztási
feladatokat maradéktalanul,
önállóan hajtja
végre.

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.
A szerszámozást,
A jól begyaelővezetést precí- korolt feladazen és szakszerűen
tokat képes
végzi.
önállóan végezni.
Betartja a lovas
szakmai és etikai
elveket.

Ismeri a különböző
használati módok,
szakágak szerszám,
és eszközigényét,
azok szakszerű
használatát. Ismeri
az elővezetés szakmabiztonsági szabályait
Szakszerűen előké- Ismeri a szállításhoz Etikusan, az állat- Feladatait vezeszíti és elvégzi a
szükséges felszerevédelmi szemtője utasításai
lószállításnál a fel- léseket és védőeszpontok és a bizszerint, részben
és lerakodás, vaközöket, illetve
tonsági szempon- önállóan látja el.
lamint a lókísérés
technikákat.
tokat betartva végfeladatait.
zi a feladatot.
A lótartás során
Észleli a hibákat és
Az egyszerű karFelelősen eldönfelmerülő, szakismeri a javítás,
bantartási munka
ti, hogy a felamunkát nem igény- karbantartás módsorán szem előtt
dathoz kell-e
lő karbantartási
szereit.
tartja a biztonságot segítséget kérnie.
feladatokat lát el.
Haladéktalanul
tájékoztatja a
Figyelemmel kíséri
Felismeri a megfelettesét a fela lovak egészségi
szokottól, elvárttól Igényli a tapasztalt
merült
problémáállapotát, viselkeeltérő megjelenési, munkatársai segítról
dését. Elsősegélyt sérülésre, betegség- ségét a betegségek
nyújt.
re utaló viselkedési
felismerésénél.
formákat. Alapszin-
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10.

Segédkezik a ló
egészségügyi ellátásában. A feladat
jellegének megfelelően kiköti, megfogja, kellő testhelyzetben tartja,
rögzíti, felvezeti a
lovat.

ten ismeri a lovak
anatómiai, élettani
és viselkedési sajátosságait.
Ismeri a ló egésPontosan betartja a
zségügyi ellátásához kapott utasításoszükséges segédkat, nyugodtan, de
eszközök szakszerű
határozottan lép
használatát.
fel, szem előtt
tartja a biztonsági
szempontokat.

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.

Munkahelyi vezetője, illetve a
felelős szakember pl.: állatorvos, patkolókovács instrukciói
alapján hajtja
végre a feladatot.
Instrukciók
alapján, részben önállóan
részt vesz a
kanca próbáltatásában, a
fedeztetésben,
a termékenyítési munka
folyamatában.

Ismeri az ellés
Elfogadja a
Irányítás meljeleit, szakaszait,
szakmaetikai
lett, tapasztalt
a segítségnyújtás
Segítséget nyújt
elveket. Törekmunkatársailehetőségeit, az
az ellésnél,
szik a legnaval együttműellési rendellegondozza az
gyobb odafiködve végzi
nességeket, a
újszülött csikót.
gyeléssel gonaz újszülött
teendőket az újdozni a kancát
csikók gondoszülött csikóval
és a csikót.
zását.
és a kancával.
13.
Munkahelye
Ismeri az internet
Precízen, ponAlapszintű
gazdasági és
használat szabátosan vezeti a
nyilvántartási
lótenyésztés
lyait, valamint
nyilvántartásoés dokumendokumentumait
munkahelye
kat. Nyitott az
tációs feladadigitálisan és
nyilvántartási,
újdonságokra.
tokat önállóan
papíralapon
továbbá lótevégez.
vezeti. Felhasznyésztési dokunálói szinten
mentumait. Tiszkezeli az infortában van a nyilmatikai eszkövántartás vezetézöket.
séhez szükséges
szoftverekkel.
9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4
12.

4
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10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci
relevanciája):
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.
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.
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- Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén
pontlevonást kell alkalmazni.
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.
11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
A lovak és a vizsgázók számával arányos, a mozgatásukhoz szükséges szakmai személyzet (szaktanár, szakoktató, szakirányú végzettséggel rendelkező, lóhoz értő személy). Rendszergazda, vagy informatika tanár az írásbeli vizsga lebonyolításához.
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Az írásbeli vizsgához:
A vizsgázóknak megfelelő számú internet kapcsolattal rendelkező számítógép, laptop.
Kellő számú férőhellyel rendelkező terem, számítógépes terem.
A gyakorlati vizsgarész esetében:
-

lóistálló

-

lovak

-

villanypásztor

-

karám

-

patamosó

-

önitatórendszer

-

poroltó

-

lószállításhoz használt eszközök

-

fűnyíró

-

fűkasza

-

almozás takarítás kéziszerszámai

-

védőfelszerelések

-

lónyíró-gép

-

lóápoló felszerelés

-

karbantartóeszközök

-

hajtókocsi
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-

lószerszámok (szügyhám)

-

nyergek

-

kantárok

-

ostorok

-

lábvédők

-

kötőfékek

-

vezetőszárak

-

segédszárak

-

ágaskodó

-

a vizsgafeladatokhoz szükséges lógyógyászati anyagok, eszközök

-

a vizsgafeladathoz szükséges takarmányok, egyéb anyagok, takarmányozási eszközök

-

egyéni védőfelszerelések

-

munkabiztonsági berendezések

-

elsősegélynyújtó felszerelés.

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