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VIZSGASZERVEZŐ INTÉZMÉNY 

Lóápoló és gondozó (21 621 01) 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350 

Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Elméleti képzési idő aránya: 40%, Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Biztosítja a ló szakszerű gondozását, takarmányozását. Kialakítja a ló optimális tartási körülményeit. 
Elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat. Részt vesz a ló napi mozgatási feladatainak 
ellátásában. 
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes: 

- kiválasztani a korcsoportoknak, használatnak, tenyészállatnak megfelelő takarmányokat, és 
összeállítani a takarmány adagokat, 

- kialakítani az istálló és környezetének rendjét, 
- gondoskodni az istálló higiéniai előírások betartásáról, 
- megszervezni és végrehajtani a lovak mindennapi mozgatását és jártatását, 
- előkészíteni, ellenőrizni és karbantartani a lovak mozgatásához kapcsolódó eszközöket és 

szerszámokat, 
- munkavédelmi előírásokat betartani, 
- karbantartani az istálló, a karámok és a szérűskert berendezéseit és a felszereléseit, 
- segédkezni a ló egészségügyi ellátásában, 
- felismerni a ló legjellemzőbb betegségeit, illetve a beteg és sérült állat gondozását az állatorvos 

utasításainak megfelelően elvégezni, 
- elvégezni a kancák próbáltatását és közreműködni a termékenyítésben, 
- felismerni a közeledő ellés jeleit, szakszerűen előkészülni az ellésre és segítséget nyújtani az 

ellésnél, 
- végrehajtani a ló főápolását, munka előtti és munka utáni ápolását, gondozását. 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

A B C 

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

10951-16 Lógondozási feladatok gyakorlati 

11016-12 Lótenyésztési feladatok írásbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz 
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont 
alatt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt a Vidékfejlesztési Program 

„Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” 

című, VP1-1.1.1-17 kódszámú felhívás 1844603224 

azonosítószámú projekt keretében valósul meg. 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki térségekbe beruházó Európa” 
 


