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Patkolókovács (35 521 03) 
 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 530 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: 34 621 02 Lovász 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Elméleti képzési idő aránya: 30%, Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

Elvégzi a csikók, növendékek és kifejlett lovak pataszabályozását. Patkót készít. Megpatkolja a sport 
és hobbi lovakat. Együttműködik az állatorvossal, ortopéd patkót készít. 
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

- megvizsgálni balesetvédelmileg, tűzrendészetileg, érintésvédelmileg a patkolásra kijelölt 
helyszínt, 

- előkészíteni a szerszámokat a patkoláshoz, 
- szemrevételezni és elbírálni a ló mozgását, 
- meghatározni a munka menetét és a feladatokat, 
- felkészíteni a segítőt, segítőket a munkára, 
- patkolási helyzetbe hozni a lovat, 
- levenni és elbírálni a régi patkót, 
- szabályozni a patát, 
- kiválasztani vagy elkészíteni a megfelelő patkót, 
- kialakítani és feligazítani a patkót a patára, 
- készre munkálni a patkót, 
- kiválasztani a megfelelő méretű és típusú szeget, 
- felszegelni a patkót, 
- ellenőrzi és elbírálni a ló mozgását a patkolás után, 
- intézkedni rendellenesség esetén, állatorvossal konzultálni, 
- előkészíteni a szerszámokat és a segédeszközöket a csülökápoláshoz (körmöléshez), 
- csülökápoláshoz (körmöléshez) alkalmas helyzetbe hozni a szarvasmarhát, 
- elvégezni a csülökápolást (körmölést), 
- állatorvosi utasítás alapján gyógykezelést végezni, elvégezni a csülök védelmét 
- munkavédelmi előírásokat betartani. 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

11019-12 Patkolókovács feladatok gyakorlati, szóbeli 

11020-12 
Patkolókovács fémipari és 
vállalkozási feladatai 

gyakorlati, szóbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz 
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” 
 


