LOVASTÚRA-VEZETŐ
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 52 812 02 0000 00 00 azonosító számú Lovastúra-vezető szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó, a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló 8/2008. (I.23.) FVM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 812 02 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Lovastúra-vezető

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

5129

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
az alábbiak szükségesek:
– szaktanterem
A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
a következők szükségesek:
– tangazdaság
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
Lovaglás alapszinten ( legalább rajtengedély vizsga
szinten)
Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5129

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb vendéglátó-ipari foglalkozások

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Biztosítja a ló szakszerű gondozását
Elvégzi az alapkiképzést
Lovastúrát vezet
Lovastábort felügyel
Gondoskodik a vendégekről
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 621 04 0000 00 00
Lótartó és -tenyésztő
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1688-06 Gondozási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gondoskodik az istállóhigiéniai előírások betartásáról, környezeti rendről
Kialakítja az istállórendet
Gondoskodik a lovak takarmányozásáról
Megahatározza a takarmányadagokat
Gondoskodik a ló megkötéséről, rögzítéséről
Lovat ápol
Megszervezi a lovak mozgatását
Elvégzi a futószáras munkát
Részt vesz a sportlovak jártatásában, melegítésében
Elvégzi a pataápolást
Segítséget nyújt a ló egészségügyi ellátásában
Kialakítja a kor és nem szerinti csoportokat
Elvégzi a csikók ménesi előképzését
Részt vesz a ló alapkiképzésében
Karbantartja, előkészíti és ellenőrzi a szükséges szerszámokat
Karbantartja az istálló berendezéseit és a felszereléseket
Felügyeli a létesítmények állapotát
Előkészíti és részt vesz a lovak szállításában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
Az állati test felépítése
B
Testtájtan
B
Szervek szervrendszerek felépítése, működése
B
A szervezet és a környezet
B
Takarmányok alakotórészei
Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, energiiaérték, értékesülés)
B
B
Takarmányozás higiéniája
B
Takarmányok csoportosítása, ismerete
B
Takarmányok tartósítása, tárolása
B
Takarmányok előkészítése etetésre
B
Takarmányok kiosztása
B
Ivóvíz minősége
B
Ivóvíz ellátás
C
Külső és belső értékmérő tulajdonságok
D A csikónevelés és -tartás technológiája
D A lótartás technológiája
B
Az istállómunkák eszközei
B
Almos trágya eltávolítása
B
Almozás
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B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
D
D
B
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
C
C
B
B
B

Almos trágya elhelyezése, tárolása
Etetés, itatás végrehajtása
Környezeti rend
A ló napi-, időszakos- és speciális ápolása
A lovak megkötése, rögzítése, döntése, fékezése
Lóetológiai ismeretek, szerszámhoz szoktatás
Futószárazás
A ló istállózásának szerszámai, eszközei
A hátasló használatának eszközei
A fogatló használatának eszközei
A szállítás felszerelései, anyagai
Szerszámok és eszközök karbantartása, tárolása
A mén és a kanca elővezetése fedeztetéshez
A lovak jártatása hasznosítás és korcsoport szerint
A ló és környezete
Egészség, teljesítő képesség csökkenése, betegség
Betegségek gyógykezelése
Klinikai alapértékek felvétele
Segédkezés az ivartalanításnál
Segédkezés az egyéb állatorvosi beavatkozásnál
Életmentő beavatkozás
Gyógyszer, vitamin beadása
Külső paraziták elleni védekezés
Lovak gondozása, ápolása állatvédelme
Lovak elhelyezésének állatvédelme
Takarmányozás állatvédelme
A lószállítás állatvédelme
Istálló típusok
Lovak elhelyezése
Karámtípusok, karámozás
Hőmérséklet
Világítás szabályozása
Szellőztetés
Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel
Mosás-fertőtlenítés nagynyomású fertőtlenítő géppel
Ló szállítás
Ló porszívózás
Ló nyírás
Lovakkal való bánásmód
Környezetvédelmi tevékenység
Lótartó telepek környezetkárosítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3
Eszköz és anyagnyilvántartási program
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5

Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Tájékozódás
Térérzékelés

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1689-06 Lovaglási feladatok II.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Lovagol és lovagoltat
Díjlovagló programot lovagol
Akadálypályát lovagol
Tereplovaglást vezet
Túralovaglást vezet
Fel- és leszerszámozza a lovakat
Karbantartja, használatba vétel előtt ellenőrzi a szerszámokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A ló használata hátaslóként
B
Futószárazás
B
Nyereg alá szoktatás
A A ló nyergelése, kantározása, segédszárak alkalmazása
B
A lóra szállás, lóról szállás és a kézen történő vezetés
A A lovas befolyása a lóra
A A jármódok változtatása
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B
A
A
A
A
A
C
B

Lovardai gyakorlatok
Lovak kiképzési ismeretei
Díjlovaglás (felkészítés, programok)
Díjugratás (ugrógimnasztika, parcours)
Tereplovaglás (terepakadályok, közlekedési szabályok)
Lovakkal való gondos bánásmód
Viselkedés, öltözet, edzés, versenyzés
Általános tevékenység baleset esetén

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Információforrások kezelése
4
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Tájékozódás
5
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hallás
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Felelősségtudat
Állóképesség
Erős fizikum
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Türelmesség
Önfegyelem
Pontosság
Egyensúlyérzékelés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Udvariasság
Segítőkészség
Irányítási készség
Empatikus készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1690-06 Fogathajtási feladatok II.
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Be- és kifogja, fogatba tanítja valamint képezi a lovakat
Fogatot hajt (díjhajtás, akadályhajtás lovas pályán)
Fogatot hajt túraútvonalon (terepen, földutakon)
Hajt és szükség szerint felügyeli, segíti a vendég hajtását
Karbantartja, használatba vétel előtt ellenőrzi a szerszámokat és a kocsit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
A ló használata fogatban
B
Futószárazás
A Kocsiba tanítás
B
A fogathajtás eszközei (kocsik, szerszámok, kiegészítők, öltözékek)
B
A fogat összeállítása, a lovak pozíciója
A A kocsi előkészítése, szerszámozás, be- és kifogás
A Szárkezelés
A Indítás, megállás, hátraléptetés
A Közlekedés a lovakkal (KRESZ)
B
Fogathajtás
B
Távhajtás
D A ló- és lovasversenyek hazai, nemzetközi szervezetei
B
Általános viselkedési alapelvek (jómodor, figyelmesség, udvariasság, tapintat)
A Lovakkal való bánásmód
B
Általános tevékenység baleset esetén
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű beszédkészség
4
Információforrások kezelése
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
5
Tájékozódás
5
Térérzékelés
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Személyes kompetenciák:
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Türelmesség
Térbeli tájékozódás
Önfegyelem
Erős fizikum
Pontosság
Kitartás
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Irányítási készség
Segítőkészség
Empatikus készség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem megosztás
Figyelem összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1691-06 Lovastúra előkészítés, vezetés
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Részt vesz a túraútvonal előkészítésében és kialakításában
Figyelemmel kíséri a túraútvonalak állapotát, a túrát befolyásoló tényezőket
Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, a túrát kísérő személyzettel
Felméri a vendég lovaglótudását, meghatározza a ló-lovas párokat
Meghatározza a jármódokat a lovaglás iramát, a pihenők helyét és idejét
Figyelemmel kíséri a lovasok és a lovak fizikai és egészségügyi állapotát, szükség
esetén intézkedik.
Ismerteti és betartatja a túralovaglás szabályait
Gondoskodik a túra résztvevőinek pihenéséről, ellátásáról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A lovastúrák fajtái
B
Útvonal tervezés és kiválasztás
B
Útvonal, pihenő és szálláshely kijelölése, helyszíni ellenőrzése
A Az ellátás megszervezése
B
Forgatókönyv, térkép, tájékozódási módok
A A lovak felkészítése a túrára
B
A túralovaglás szabályai
B
Próbalovaglás, lóelosztás
B
Vendégbúcsúztatás, elutaztatás
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
Eszköz és anyagnyilvántartási program
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű beszédkészség
4
Telefonálás idegen nyelven
3
Gépírás
4
Információforrások kezelése
4
Mennyiségérzék
5
Tájékozódás
5
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önfegyelem
Erős fizikum
Pontosság
Stressztűrő képesség
Állóképesség
Térbeli tájékozódás
Türelmesség
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Intenzív munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1692-06 A vendéglátás és a lovastábor működtetése, feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gondoskodik a tábor során szükséges felszerelésekről
Közreműködik a gyerekek ellátásának és elszállásolásának megszervezésében
Közreműködik a gyerekek életkorának megfelelő programok szervezésében és
koordinálja ezeket
Tájékoztatást ad a helyi lovas életről, a tábor tervezett programjairól, válaszol a
kérdésekre
Kapcsolatot tart a szülőkkel
Jó kapcsolatot épít a gyerekekkel, vendégekkel és a kísérőkkel, segít a konfliktusok
megoldásában
Jó hangulatot teremt, bemutatja a látnivalókat, tájékoztat
Betartatja a vendégekkel a lovas tevékenységek szabályait
Részt vesz a programok koordinálásában
Gondoskodik a lovak és a vendégek gyermekek biztonságáról, rendet, fegyelmet tart
Baleset esetén elsősegélyt nyújt, segítséget hív
Betartatja a természetvédelemre vonatkozó szabályokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
Általános viselkedési alapelvek (kultúrált magatartás, figyelmesség, udvariasság,
B
tapintat)
B
Balesetelhárítás, munkavédelem, felügyeleti rendszer
B
A munkahelyi tűzvédelem (anyagok, eszközök, feladatok)
B
Környezetvédelmi tevékenység
B
Villamosság biztonságtechnikája
C
A munkaerő
D Vállalkozási formák, vállalkozás tervezése
D A hitelezés
C
Kommunikáció
C
Konfliktuskezelés
D Általános és munkajogi ismeretek, munkaügy
D Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
D Marketing alapfogalmak
D Piackutatás
D Termékek, szolgáltatások értékesítése
D Reklám
D Számviteli bizonylatok
C
Állattenyésztés és a vendéglátás bizonylatai
D Leltározás, leltár
A Vendégszoba, berendezés
B
Közös helyiségek
B
Az aktív és passzív pihenés lehetőségei
B
Természeti adottságok, nevezetességek ismertetése
B
Sport, szórakozás, kikapcsolódás
B
A programok összehangolása
D A magyar konyha jellegzetességei
D A külföldi konyha jellegzetességei
C
A felszolgálás szabályai, terítés, ételek, italok
B
Köszöntés, megszólítás
B
Udvariasság, jó modor, türelem, tapintat
A Felelősségvállalás a vendéglátásban
A Lovakkal való bánásmód oktatása
A Lovardai foglalkozások levezetése vendégek számára
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3
Eszköz és anyagnyilvántartási program
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4
Idegen nyelvű beszédkészség
4
Telefonálás idegen nyelven
3
Gépírás
4
Információforrások kezelése
4
Mennyiségérzék
5
Tájékozódás
5
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Külső megjelenés
Türelmesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Önfegyelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Udvariasság
Határozottság
Segítőkészség
Kompromisszum-készség
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kreativitás, ötletgazdagság
Irányítói készség
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Az 52 812 02 0000 00 00 azonosító számú, Lovastúra-vezető megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1688-06
Gondozási feladatok
1689-06
Lovaglási feladatok II.
1690-06
Fogathajtási feladatok II.
1691-06
Lovastúra előkészítés, vezetés
1692-06
A vendéglátás és a lovastábor működtetése, feladatai
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8. A képzés szerkezete

Az 52 812 02 0000 00 00 azonosító számú, Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
402/7.0/1688-06

402/1.0/1691-06

402/6.0/1688-06

402/4.0/1688-06

402/5.0/1688-06

402/3.0/1688-06

402/8.0/1688-06

402/2.0/1688-06

402/1.0/1688-06

402/1.0/1690-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

402/1.0/1689-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

402/3.0/1692-06

402/2.0/1692-06

402/1.0/1692-06

402/2.0/1691-06
402/1.0/1690-06

402/1.0/1689-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazzák.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Az 52 812 02 0000 00 00 azonosító számú, Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3
4
5
6

402/1.0/1688-06
402/2.0/1688-06
402/3.0/1688-06
402/4.0/1688-06
402/5.0/1688-06
402/6.0/1688-06

7

402/7.0/1688-06

8
9
10
11
12
13
14
15

402/8.0/1688-06
402/1.0/1689-06
402/1.0/1690-06
402/1.0/1691-06
402/2.0/1691-06
402/1.0/1692-06
402/2.0/1692-06
402/3.0/1692-06

Lovak gondozása
Lovak takarmányozása
Lovak egészségvédelme
Lovak kiképzése
Eszközök karbantartása
Lószállítás
Környezet és állatvédelmi
feladatok
Üzemeltetési feladatok
Lovaglás II.
Fogathajtás II.
Lovastúra előkészítése
Lovastúra vezetése
Lovastábor ellátása
Programszervezés
A tábor biztonsága
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36
42
47
29
0
0

0
0
0
0
0
0

54
21
43
43
12
12

90
63
90
72
12
12

0

0

15

15

0
153
154
90
66
65
64
20
766

0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
213
214
120
94
95
96
26
1070

12
366
368
210
160
160
160
46
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével.
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1688-06 Gondozási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A ló gondozási feladatainak bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A gondozás elméleti ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1689-06 Lovaglási feladatok II.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A lovaglással kapcsolatos ismeretek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A lovaglással kapcsolatos elméleti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő:10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1690-06 Fogathajtási feladatok II.
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A fogathajtással kapcsolatos ismeretek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
16

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A fogathajtással kapcsolatos elméleti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1691-06 Lovastúra előkészítés, vezetés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A különböző lovastúrákra történő gyakorlati előkészületek bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A lovastúra szervezés és lebonyolítással kapcsolatos elméleti ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1692-06 A vendéglátás és a lovastábor működtetése, feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A lovastábor működtetés és a vendégek ellátásának gyakorlati bemutatása,
modellezése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Lovastábor indításának, üzemeltetésének, a vendégek ellátásának elméleti
ismeretei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
17

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 52 812 02 0000 00 00 azonosító számú, Lovastúra-vezető megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
5. vizsgarész: 20
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg
tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályozatot a súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért %
os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Lovastúravezető szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 812 02 0000 00 00 azonosító számú, Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

402/1.0/1688-06

Lovak gondozása

azonosítója

sza
sza

402/1.1/1688-06
402/1.2/1688-06

0
36

0
0

54
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

90

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.1/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi gondozási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik az istállóhigiéniai előírások betartásáról, környezeti rendről
Gondoskodik a ló megkötéséről, rögzítéséről
Lovat ápol
Megszervezi a lovak mozgatását
Elvégzi a pataápolást
Kialakítja a kor és nem szerinti csoportokat
Kialakítja az istállórendet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az istállómunkák eszközei
B típus Almos trágya eltávolítása
B típus Almozás
B típus Almos trágya elhelyezése, tárolása
B típus Etetés, itatás végrehajtása
B típus Környezeti rend
B típus A ló napi-, időszakos- és speciális ápolása
B típus A lovak megkötése, rögzítése, döntése, fékezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézügyesség
5. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
4. szint Testi erő
5. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés

19

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.2/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi gondozási feladatok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik az istállóhigiéniai előírások betartásáról, környezeti rendről
Gondoskodik a ló megkötéséről, rögzítéséről
Lovat ápol
Megszervezi a lovak mozgatását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az állati test felépítése
B típus Testtájtan
B típus Szervek szervrendszerek felépítése, működése
B típus A szervezet és a környezet
C típus Lóetológiai ismeretek, szerszámhoz szoktatás
D típus A lovak jártatása hasznosítás és korcsoport szerint
D típus A mén és a kanca elővezetése fedeztetéshez
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

21

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

402/2.0/1688-06

Lovak
takarmányozása

azonosítója

sza
sza

402/2.1/1688-06
402/2.2/1688-06

0
42

0
0

21
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

63

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/2.1/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi takarmányozási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a lovak takarmányozásáról
Meghatározza a takarmányadagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Takarmány előkészítése
B típus Takarmány kiadagolása
B típus Ivóvíz ellátása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Testi erő
5. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 15%
Műveletek gyakorlása 55%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
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Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/2.2/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a lovak takarmányozásáról
Meghatározza a takarmányadagokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Takarmányok alakotórészei
B típus Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, energiiaérték, értékesülés)
B típus Takarmányok csoportosítása, ismerete
B típus Takarmányok tartósítása, tárolása
B típus Takarmányok előkészítése etetésre
B típus Takarmányok kiosztása
B típus Ivóvíz minősége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Kézírás
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
4. szint Mennyiségérzék
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/3.1/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a ló egészségügyi ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Takarmányozás higiéniája
B típus Egészség, teljesítő képesség csökkenése, betegség
B típus Betegségek gyógykezelése
C típus Klinikai alapértékek felvétele
B típus A ló és környezete
B típus Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel
B típus Mosás, fertőtlenítés nagynyomású fertőtlenítő géppel
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Kézügyesség
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Testi erő
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Műveletek gyakorlása 45%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/3.2/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi feladatok-2
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a ló egészségügyi ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Segédkezés az ivartalanítás
C típus Segédkezés az egyéb állatorvosi beavatkozásnál
B típus Életmentő beavatkozás
B típus Gyógyszer, vitamin beadása
B típus Külső paraziták elleni védekezés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Eszköz és anyagnyilvántartási program
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Kézügyesség
4. szint Testi erő
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Műveletek gyakorlása 45%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
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Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/3.3/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Egészségügyi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segítséget nyújt a ló egészségügyi ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Takarmányozás higiéniája
B típus Egészség, teljesítő képesség csökkenése, betegség
B típus Betegségek győgykezelése
C típus Klinikai alapértékek felvétele
B típus A ló és környezete
B típus Mosás, fertőtlenítés kézi eszközökkel
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
47 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/4.1/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovak kiképzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a csikók ménesi előképzését
Elvégzi a futószáras munkát
Részt vesz a sportló jártatásában, melegítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Külső és belső értékmérő tulajdonságok
D típus A csikónevelés és -tartás technológiája
D típus A lótartás technológiája
C típus Futószárazás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
5. szint Kézügyesség
4. szint Elemi számolási készség
5. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség

27

Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 45%
Műveletek gyakorlása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
43 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/4.2/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovak kiképzési ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a csikók ménesi előképzését
Részt vesz a ló alapkiképzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Külső és belső értékmérő tulajdonságok
D típus A csikónevelés és -tartás technológiája
D típus A lótartás technológiája
C típus Futószárazás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/5.1/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámok, eszközök karbantartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Karbantartja, előkészíti és ellenőrzi a szükséges szerszámokat
Karbantartja az istálló berendezéseit és a felszereléseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A ló istállózásának szerszámai, eszközei
B típus A hátasló használatának eszközei
B típus A fogatló használatának eszközei
B típus Szerszámok és eszközök karbantartása, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Testi erő
5. szint Kézügyesség
5. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Műveletek gyakorlása 45%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/6.1/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovak szállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti és részt vesz a lovak szállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szállítás felszerelései, anyagai
B típus Ló szállítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Testi erő
5. szint Kézügyesség
5. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Műveletek gyakorlása 45%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
31
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7. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/7.1/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem, állatvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a lovak takarmányozásáról
Lovat ápol
Megszervezi a lovak mozgatását
Segítséget nyújt a ló egészségügyi ellátásában
Részt vesz a ló alapkiképzésében
Előkészíti és részt vesz a lovak szállításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi tevékenység
B típus Lótartó telepek környezetkárosítása
B típus A lószállítás állatvédelme
B típus Lovak gondozása, ápolása állatvédelme
B típus Lovak elhelyezésének állatvédelme
B típus Takarmányozás állatvédelme
B típus Lovakkal való bánásmód
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Kézügyesség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
33

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Műveletek gyakorlása 45%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/8.1/1688-06
A tananyagelem megnevezése:
Istálló, műszaki berendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik az istállóhigiéniai előírások betartásáról, környezeti rendről
Felügyeli a létesítmény állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Ló porszívózás
C típus Ló nyírás
B típus Istálló típusok
B típus Lovak elhelyezése
B típus Karámtípusok, karámozás
C típus Hőmérséklet
C típus Világítás szabályozása
C típus Szellőztetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Kézügyesség
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 15%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 15%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Műveletek gyakorlása 45%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

36

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

402/1.0/1689-06

Lovaglás II.

azonosítója

sza
sza
sza
sza

402/1.1/1689-06
402/1.2/1689-06
402/1.3/1689-06
402/1.4/1689-06

0
0
79
74

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0 119
0 94
366
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.1/1689-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi lovaglási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Díjlovagló programot lovagol
Akadálypályát lovagol
Fel- és leszerszámozza a lovakat
Lovagol és lovagoltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A ló nyergelése, kantározása, segédszárak alkalmazása
A típus A lovas befolyása a lóra
A típus A jármódok változtatása
B típus Lovardai gyakorlatok
A típus Díjlovaglás (felkészítés, programok)
A típus Díjugratás (ugrógimnasztika, parcours)
B típus Futószárazás
A típus Lovak kiképzési ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Mozgáskoordináció
(testi ügyesség)
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
119 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.2/1689-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi lovaglási feladatok-2
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tereplovaglást vezet
Túralovaglást vezet
Karbantartja, használatba vétel előtt ellenőrzi a szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A ló használata hátaslóként
B típus Nyereg alá szoktatás
B típus A lóra szállás, lóról szállás és a kézen történő vezetés
A típus Lovakkal való gondos bánásmód
A típus Tereplovaglás (terepakadályok, közlekedési szabályok)
B típus Általános tevékenység balaeset esetén
C típus Viselkedés, öltözet, edzés, versenyzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Intenzív munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hallás
Egyensúlyérzékelés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Empatikus készség
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
94 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.3/1689-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovaglási feladatok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Díjlovagló programot lovagol
Akadálypályát lovagol
Fel- és leszerszámozza a lovakat
Lovagol és lovagoltat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A ló nyergelése, kantározása, segédszárak alkalmazása
A típus A lovas befolyása a lóra
A típus A jármódok változtatása
B típus Lovardai gyakorlatok
A típus Díjlovaglás (felkészítés, programok)
A típus Díjugratás (ugrógimnasztika, parcours)
B típus Futószárazás
A típus Lovak kiképzési ismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Intenzív munkavégzés
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Türelmesség
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
79 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.4/1689-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovaglási feladatok ismerete-2
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tereplovaglást vezet
Túralovaglást vezet
Karbantartja, használatba vétel előtt ellenőrzi a szerszámokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Nyereg alá szoktatás
B típus A lóra szállás, lóról szállás és a kézen történő vezetés
A típus Lovakkal való gondos bánásmód
B típus Általános tevékenység balaeset esetén
A típus Tereplovaglás (terepakadályok, közlekedési szabályok)
C típus Viselkedés, öltözet, edzés, versenyzés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Információforrások kezelése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Irányítási készség
Empatikus készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
74 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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10. TANANYAGEGYSÉG

402/1.0/1690-06

Fogathajtás II.

azonosítója

sza
sza
sza
sza

402/1.1/1690-06
402/1.2/1690-06
402/1.3/1690-06
402/1.4/1690-06

0
0
85
69

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0 113
0 101
368
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.1/1690-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi fogathajtási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Be- és kifogja, fogatba tanítja valamint képezi a lovakat
Fogatot hajt (díjhajtás, akadályhajtás lovas pályán)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A ló használata fogatban
B típus Futószárazás
A típus Kocsiba tanítás
B típus A fogathajtás eszközei (kocsik, szerszámok, kiegészítők, öltözékek)
B típus A fogat összeállítása, a lovak pozíciója
A típus A kocsi előkészítése, szerszámozás, be- és kifogás
A típus Szárkezelés
A típus Indítás, megállás, hátraléptetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
113 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.2/1690-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi fogathajtási feladatok-2
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogatot hajt túraútvonalon (terepen, földutakon)
Hajt és szükség szerint felügyeli, segíti a vendég hajtását
Karbantartja, használatba vétel előtt ellenőrzi a szerszámokat és a kocsit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Közlekedés a lovakkal (KRESZ)
B típus Fogathajtás
B típus Távhajtás
D típus A ló- és lovasversenyek hazai, nemzetközi szervezetei
B típus Általános viselkedési alapelvek (jómodor, figyelmesség, udvariasság, tapintat)
A típus Lovakkal való bánásmód
B típus Általános tevékenység baleset esetén
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Tájékozódás
5. szint Térérzékelés
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
(testi ügyesség)
Stressztűrő képesség
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Segítőkészség
Empatikus készség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
101 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.3/1690-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi fogathajtási feladatok ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Be- és kifogja, fogatba tanítja valamint képezi a lovakat
Fogatot hajt (díjhajtás, akadályhajtás lovas pályán)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A ló használata fogatban
B típus Futószárazás
A típus Kocsiba tanítás
B típus A fogathajtás eszközei (kocsik, szerszámok, kiegészítők, öltözékek)
B típus A fogat összeállítása, a lovak pozíciója
A típus A kocsi előkészítése, szerszámozás, be- és kifogás
A típus Szárkezelés
A típus Indítás, megállás, hátraléptetés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Figyelem összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Türelmesség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
85 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.4/1690-06
A tananyagelem megnevezése:
Napi fogathajtási feladatok ismerete-2
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fogatot hajt túraútvonalon (terepen, földutakon)
Hajt és szükség szerint felügyeli, segíti a vendég hajtását
Karbantartja, használatba vétel előtt ellenőrzi a szerszámokat és a kocsit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Közlekedés a lovakkal (KRESZ)
B típus Fogathajtás
B típus Távhajtás
D típus A ló- és lovasversenyek hazai, nemzetközi szervezetei
B típus Általános viselkedési alapelvek (jómodor, figyelmesség, udvariasság, tapintat)
A típus Lovakkal való bánásmód
B típus Általános tevékenység baleset esetén
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Figyelem megosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
69 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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11. TANANYAGEGYSÉG

402/1.0/1691-06

Lovastúra
előkészítése

azonosítója

sza

402/1.1/1691-06

0

sza

402/1.2/1691-06

90

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

0 120
0

0

210

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.1/1691-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovastúra előkészítés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a túraútvonal előkészítésében és kialakításában
Figyelemmel kíséri a túraútvonalak állapotát, a túrát befolyásoló tényezőket
Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, a túrát kísérő személyzettel
Felméri a vendég lovaglótudását, meghatározza a ló-lovas párokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A lovastúrák fajtái
B típus Útvonal tervezés és kiválasztás
B típus Útvonal, pihenő és szálláshely kijelölése, helyszíni ellenőrzése
A típus A lovak felkészítése a túrára
B típus Próbalovaglás, lóelosztás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
4. szint Telefonálás idegen nyelven
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Állóképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
120 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.2/1691-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovastúra előkészítés ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a túraútvonal előkészítésében és kialakításában
Figyelemmel kíséri a túraútvonalak állapotát, a túrát befolyásoló tényezőket
Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, a túrát kísérő személyzettel
Felméri a vendég lovaglótudását, meghatározza a ló-lovas párokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A lovastúrák fajtái
B típus Útvonal tervezés és kiválasztás
B típus Útvonal, pihenő és szálláshely kijelölése, helyszíni ellenőrzése
A típus A lovak felkészítése a túrára
B típus Próbalovaglás, lóelosztás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Gépírás
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Eszköz és anyagnyilvántartási program
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Türelmesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

12. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/2.1/1691-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovastúra vezetés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a jármódokat a lovaglás iramát, a pihenők helyét és idejét
Figyelemmel kíséri a lovasok és a lovak fizikai és egészségügyi állapotát, szükség esetén
intézkedik.
Ismerteti és betartatja a túralovaglás szabályait
Gondoskodik a túra résztvevőinek pihenéséről, ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forgatókönyv, térkép, tájékozódási módok
B típus Vendégbúcsúztatás, elutaztatás
A típus Az ellátás megszervezése
B típus A túralovaglás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Mennyiségérzék
5. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
(testi ügyesség)
Erős fizikum
Térbeli tákéjozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
94 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/2.2/1691-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovastúra-vezetés ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a jármódokat a lovaglás iramát, a pihenők helyét és idejét
Figyelemmel kíséri a lovasok és a lovak fizikai és egészségügyi állapotát, szükség esetén
intézkedik.
Ismerteti és betartatja a túralovaglás szabályait
Gondoskodik a túra résztvevőinek pihenéséről, ellátásáról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forgatókönyv, térkép, tájékozódási módok
B típus Vendégbúcsúztatás, elutaztatás
A típus Az ellátás megszervezése
B típus A túralovaglás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Önfegyelem
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Konfliktusmegoldó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
66 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.1/1692-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellátási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a tábor során szükséges felszerelésekről
Közreműködik a gyerekek ellátásának és elszállásolásának megszervezésében
Kapcsolatot tart a szülőkkel
Részt vesz a programok koordinálásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Vendégszoba, berendezés
B típus Közös helyiségek
C típus A munkaerő
D típus Leltározás, leltár
B típus Udvariasság, jó modor, türelem, tapintat
C típus A felszolgálás szabályai, terítés, ételek, italok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
95 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/1.2/1692-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellátási feladatok ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a tábor során szükséges felszerelésekről
Közreműködik a gyerekek ellátásának és elszállásolásának megszervezésében
Kapcsolatot tart a szülőkkel
Részt vesz a programok koordinálásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Számviteli bizonylatok
C típus Állattenyésztés és a vendéglátás bizonylatai
D típus Termékek, szolgáltatások értékesítése
C típus Vállalkozási formák, vállalkozás tervezése
D típus A hitelezés
A típus Felelősségvállalás a vendéglátásban
D típus A magyar konyha jellegzetességei
D típus A kölföldi konyha jellegzetességei
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
3. szint Eszköz és anyagnyilvántartási program
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Irányítói készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszum-készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
65 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/2.1/1692-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovastábor működtetés feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást ad a helyi lovas életről, a tábor tervezett programjairól, válaszol a
kérdésekre
Közreműködik a gyerekek életkorának megfelelő programok szervezésében és koordinálja
ezeket
Jó kapcsolatot épít a gyerekekkel, vendégekkel és a kísérőkkel, segít a konfliktusok
megoldásában
Jó hangulatot teremt, bemutatja a látnivalókat, tájékoztat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kommunikáció
C típus Konfliktuskezelés
B típus Az aktív és passzív pihenés lehetőségei
B típus Természeti adottságok, nevezetességek ismertetése
B típus Sport, szórakozás, kikapcsolódás
B típus A programok összehangolása
A típus Lovardai foglalkozások levezetése vendégek számára
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Irányítói készség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Külső megjelenés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Konfliktusmegoldó készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/2.2/1692-06
A tananyagelem megnevezése:
Lovastábor működtetés ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tájékoztatást ad a helyi lovas életről, a tábor tervezett programjairól, válaszol a
kérdésekre
Közreműködik a gyerekek életkorának megfelelő programok szervezésében és koordinálja
ezeket
Jó kapcsolatot épít a gyerekekkel, vendégekkel és a kísérőkkel, segít a konfliktusok
megoldásában
Jó hangulatot teremt, bemutatja a látnivalókat, tájékoztat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Általános és munkajogi ismeretek, munkaügy
D típus Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
D típus Marketing alapfogalmak
D típus Piackutatás
D típus Reklám
B típus Köszöntés, megszólítás
B típus Általános viselkedési alapelvek (kultúrált magatartás, figyelmesség, udvariasság, tapintat)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Önfegyelem
Türelmesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/3.1/1692-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz-, és életvédelem feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a vendégekkel a lovas tevékenységek szabályait
Gondoskodik a lovak és a vendégek gyermekek biztonságáról, rendet, fegyelmet tart
Betartatja a természetvédelemre vonatkozó szabályokat
Baleset esetén elsősegélyt nyújt, segítséget hív
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Balesetelhárítás, munkavédelem, felügyeleti rendszer
B típus A munkahelyi tűzvédelem (anyagok, eszközök, feladatok)
B típus Villamosság biztonságtechnikája
B típus Környezetvédelmi tevékenység
A típus Lovakkal való bánásmód oktatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Tájékozódás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Műveletek gyakorlása 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
402/3.2/1692-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz-, és életvédelem ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a vendégekkel a lovas tevékenységek szabályait
Gondoskodik a lovak és a vendégek gyermekek biztonságáról, rendet, fegyelmet tart
Betartatja a természetvédelemre vonatkozó szabályokat
Baleset esetén elsősegélyt nyújt, segítséget hív
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Balesetelhárítás, munkavédelem, felügyeleti rendszer
B típus A munkahelyi tűzvédelem (anyagok, eszközök, feladatok)
B típus Villamosság biztonságtechnikája
B típus Környezetvédelmi tevékenység
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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