
 
      
 
 

 

Szintvizsga követelmény 
 

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése: 

34 621 02 Lovász 
 

 

A szintvizsga a nemzeti köznevelésről, valamint a szakképzésről szóló törvények és a 

végrehajtásról rendelkező jogszabályi előírások szerint minden szakiskolai osztály első 

évfolyamán tanuló diák számára kötelező. A szintvizsga a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 

és Vidékfejlesztési Kamara szervezésében, a tanuló iskolájának tanüzemében kerül 

megszervezésre. 

 

A szintvizsga célja: annak mérése, hogy a tanuló a szakiskolában az első szakképzési 

évfolyamon a vizsga időpontjáig elsajátította-e az alapvető, egyszerűbb munkaműveletek 

önálló elvégzéshez szükséges kompetenciákat. 

 

A vizsgarész típusa: gyakorlati 

 

A szintvizsga témakörei: 

 

A 10951-12 Lógondozási feladatok szakmai követelménymodul 

A 11016-12 Lótenyésztési feladatok szakmai követelménymodul 

A 11017-12 Lovaglási feladatok I. szakmai követelménymodul 

A 10953-12 Fogathajtási feladatok szakmai követelménymodul 

 

A vizsga időpontja a tanév második félévében február 1. és április 30. között, előre 

kihirdetett időpontban van.  

 

A vizsga időtartama 120-240 perc, melybe a vizsga lebonyolításához tartozó idők nem 

számítanak bele. 

  



 
 

 

A vizsgán max. 4 részből álló feladatsort kell a tanulóknak megoldani. A szakképesítés 

alapvető munkaműveleteire épülő, a szakmai és vizsgakövetelmények alapján kidolgozott 

vizsgafeladatokat kell a tanulóknak elvégezni, megoldani. A feladatok elsősorban gyakorlati 

jellegűek és felölelik az első évfolyamon tanult tantárgyak mindegyikét. Ezek a 

tartástechnológia és takarmányozástan, az anatómia és egészségtan, a lótenyésztés, a 

lovaglás, és a fogathajtás. 

 

A szintvizsga akkor eredményes, ha a tanuló a feladatsort legalább 51 %-os teljesítménnyel 

végzi el. Amennyiben a vizsgázó teljesítménye 51 % alatt van, vagy a szintvizsgán valamely 

okból nem jelent meg, úgy számára javító-, illetve pótló-vizsgát szerveznek, mely a sikertelen 

szintvizsga évében június 15-től augusztus 30-ig terjedő időszakban kerül megrendezésre. 

 

Értékelés: 

0-50 pont            elégtelen (1)   

51-60 pont          elégséges (2)   

61-70 pont          közepes (3)  

71-80 pont          jó (4)   

81-100 pont        jeles (5)   

 

Fontos továbbá, hogy a vizsgán a vizsgabizottság a szakmai ismereteken túl a tanuló 

fellépését, a munkához való hozzáállását, a kommunikációt (viselkedés, hozzáállás, 

udvariasság stb.) is figyelembe veszi az értékeléskor. 

 

A vizsga törvényes lebonyolításáért és a tanulók teljesítményének értékeléséért a NAK által 

delegált vizsgabizottsági elnök és tag felel.  

 


