SZINTVIZSGA FELADATOK
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez

Érvényes: 2016. szeptember 1-től, az 56/2016 (VIII.19.) FM rendelettel kiadott
szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésekre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO V.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, március 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem
A LO V. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhető.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

LO V./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Készítsen elő becsléssel 1 kg zabot, majd ellenőrizze a kiadagolt mennyiséget mérlegeléssel,
szükség esetén hajtsa végre a korrekciót! Roppantsa vagy darálja le a zabot! Készítsen elő
becsléssel 0,5 kg búzakorpát, ellenőrizze és állítsa be a súlyt mérleggel! Keverje össze és
nedvesítse meg a két takarmányt kiosztáshoz!
A feladat típusa: Gyakorlati, takarmányporciózás, takarmánymérés, előkészítés.
A feladat részletezése: Nagyobb mennyiségű zabból (pl. egy zsák) kell a vizsgázónak az előírt
mennyiséget egy vödörbe készítenie. Takarmány mérlegen visszaellenőrzi, illetve beállítja a
kívánt súlyt. Roppantóval vagy darálóval előkészíti a zabot. A búzakorpát egy külön
edényben készíti elő, majd szintén mérlegen ellenőrzi és beállítja a súlyt. A két anyagot
összekeveri, majd nedvesíti, mintha éppen etetéshez készítené elő.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A zab mennyiségének pontos becslése, a súly beállítása mérleggel. A búzakorpa
mennyiségének pontos becslése, a súly beállítása mérleggel. A roppantó vagy daráló
biztonságos, technikailag szabályos használata, a keverék kellő mértékű megnedvesítése.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: vödör (több), takarmányos serpenyő, takarmány mérleg
(0,5 és 1 kilogramm mérésére alkalmas), takarmányroppantó vagy daráló, keverő kanál
Anyagjegyzék: zab, búzakorpa, víz
Egyéb információk: A feladathoz tiszta, jó minőségű zab illetve búzakorpa, valamint a
nedvesítéshez egy vödör víz és egy keverő eszköz álljon rendelkezésre! A vizsgázó önállóan
végzi a feladatot, a becslést, a mérést, a roppantást vagy darálást és a nedvesítést is.
A bizottság csak veszélyes szituáció esetén avatkozik közbe. A két külön mért takarmányt egy
vödörbe öntve végzi a keverést és nedvesítést. A takarmányok elkeverése és a nedvesítés
alapos, egyenletes legyen! Nem lehet benne száraz, poros rész, de túlvizezni (tocsogós,
jelentős víz az alján) sem szabad! A feladat végeztével egy segítő személy kiüríti, tisztítja a
vödröket és visszaállítja a kiindulási állapotot a következő vizsgázónak!

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

20 perc
15 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

LO V./B feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Vezesse ki a kijelölt lovat és rögzítse az istálló előtt az ápolásra alkalmas helyen! Végezze el a
ló ápolását (rövid szőrök, hosszú szőrök, testnyílások) és patáinak tisztítását, nevezze meg az
ápoláshoz használt eszközöket! Ismertesse a bizottság által kijelölt két ló színét, jegyeit!
A bizottság jelzésére a lovat vezesse vissza a helyére!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló vezetése, gondozása,
tenyésztési ismeret.
A feladat részletezése: A kijelölt lovat biztonságosan kell rögzítenie, és szakszerűen leápolnia
a vizsgázónak, az eszközök pontos megnevezésével. A lovak színét, jegyeit pontosan
szakszerűen írja le.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szakszerű vezetése, rögzítése. A ló szakszerű ápolása (rövid szőrök, hosszú szőrök,
testnyílások), mozdulatok gyakorlottsága. A ló lábainak szabályos, biztonságos felvétele, a
paták szakszerű tisztítása. A biztonságos munkavégzés szempontjainak betartása.
Munkahelyi rend kialakítása, fenntartása. Eszközök helyes megnevezése.
A ló színének, jegyeinek pontos szakszerű meghatározása.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: ló, kötőfék, vezetőszár, lóvakaró, szőrkefe, gyökérkefe,
rongy, szivacs, patakaparó
Anyagjegyzék: Egyéb információk: Az ápolási feladatban nem a ló tisztaságát, hanem magának a
munkavégzésnek a mikéntjét, minőségét kell értékelni (mivel többen is végrehajthatják a
feladatot egyazon lovon). A szín és jegyek leírásához fején és lábvégein is több jeggyel
rendelkező lovakat kell kijelölni (jegytelen lóért nem jár pont). A ló kijelölését a Szintvizsga
Bizottság Elnöke hagyja jóvá. Minden vizsgázó ugyanazon a lovakon hajtja végre ezt a
feladatot. (Az ápolási feladatot is lehet ezzel a lóval végezni.)
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
55 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

LO V./C feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Kantározza és szerszámozza fel a bokszban lévő lovat fogatos használathoz (fogatkantár,
szügyhám), mutassa be a fogatszerszám állítási lehetőségeit, majd a bizottság jelzésére
szerszámozza le a lovat! Mutassa be a kantár napi és időszakos ápolási munkáit!
A szerszámokat helyezze el a tárolásukra szolgáló helyen!
A feladat típusa: Gyakorlati, ló kantározása, szerszámozása, szerszámkarbantartás,
szerszámok beállításai, szerszámok tárolása.
A feladat részletezése:
A bokszban szabadon lévő lovat meg kell közelítenie, felkantároznia, felszerszámoznia,
bemutatnia a szerszámállítási lehetőségeket, majd a bizottság jelzésére lekantároznia,
leszerszámoznia. (A pontos lóra állítás nem célja a feladatnak.) A kantár napi ápolása a zabla
lemosását és az esetleges durva szennyeződések eltávolítást jelenti. Az időszakos ápolás
bemutatásához a kantár egyik bőr részének leszerelését és tisztítását, olajozását kell
elvégezni. A feladat végén a szerszámokat szabályosan helyezze el tárolási helyükön.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szabályos, biztonságos megközelítése. A fel- és lekantározás szakszerű végrehajtása, a
kantár helyes illesztése, a mozdulatok gyakorlottsága. A fel- és leszerszámozás szakszerű
végrehajtása, a szerszám helyes illesztése, a mozdulatok gyakorlottsága. Kantár szakszerű
karbantartása (zabla lemosása, bőrrész ápolása). A fogatszerszám állítási lehetőségeinek
ismertetése, bemutatása. A szerszámok helyes tárolása, precíz, pontos elhelyezése.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: ló, kötőfék, kikötőszár, fogatkantár, fogatszerszám, állvány,
rongy, szivacs, gyökérkefe
Anyagjegyzék: víz, bőrolaj
Egyéb információk: A kantározás és szerszámozás sorrendjét, a ló esetleges kötőfékkel
történő rögzítését a vizsgázó maga döntheti el. Minden vizsgázónak lehetőség szerint azonos
lovon és azonos szerszámokkal kell a feladatot végrehajtania.
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

40 perc
30 pont
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ÚTMUTATÓ
a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
hatáskörébe tartozó szakképesítéshez készült

SZINTVIZSGA FELADAT
ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Érvényes: 2016. szeptember 1-től, az 56/2016 (VIII.19.) FM rendelettel kiadott
szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján indított szakképesítésekre.

Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:

34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO V.

Szintvizsga időtartama:
Elérhető maximális pontszám:
Feladatok száma:

120 perc
100 pont
3 részfeladat

Felhasználható: 9. évfolyam, március 1-től április 30-ig
Javító-, illetve pótló-vizsgán: június 15-től augusztus 30-ig
Feladatok helyszíne: tanüzem
A LO V. szintvizsga 3 feladatrészből áll, melyek sorrendje a rendelkezésre álló gyakorlati
munkahelyek tárgyi feltételrendszerének megfelelően felcserélhető.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

LO V./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Készítsen elő becsléssel 1 kg zabot, majd ellenőrizze a kiadagolt mennyiséget mérlegeléssel,
szükség esetén hajtsa végre a korrekciót! Roppantsa vagy darálja le a zabot! Készítsen elő
becsléssel 0,5 kg búzakorpát, ellenőrizze és állítsa be a súlyt mérleggel! Keverje össze és
nedvesítse meg a két takarmányt kiosztáshoz!
A feladat típusa: Gyakorlati, takarmányporciózás, takarmánymérés, előkészítés.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A zab mennyiségének pontos becslése (+ 10%-ig: 4 pont, 20%-on belül: 2 pont, 20%-nál
nagyobb eltérés: 0 pont), a súly beállítása mérleggel (1 pont), összesen max.: 5 pont
A búzakorpa mennyiségének pontos becslése (+ 10%-ig: 4 pont, 20%-on belül: 2 pont, 20%nál nagyobb eltérés: 0 pont), a súly beállítása mérleggel (1 pont), összesen max.: 5 pont
A roppantó vagy daráló biztonságos, technikailag szabályos használata, a keverék kellő
mértékű megnedvesítése: 5 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Irányíthatóság, módszeres munkavégzés, figyelem összpontosítás, ismeretek helyén való
alkalmazása, technikai érzék, precizitás.

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

20 perc
15 pont

LO V./B feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Vezesse ki a kijelölt lovat és rögzítse az istálló előtt az ápolásra alkalmas helyen! Végezze el a
ló ápolását (rövid szőrök, hosszú szőrök, testnyílások) és patáinak tisztítását, nevezze meg az
ápoláshoz használt eszközöket! Ismertesse a bizottság által kijelölt két ló színét, jegyeit! A
bizottság jelzésére a lovat vezesse vissza a helyére!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló vezetése, gondozása,
tenyésztési ismeret.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szakszerű vezetése, rögzítése:

10 pont

A ló szakszerű ápolása (rövid szőrök, hosszú szőrök, testnyílások),
mozdulatok gyakorlottsága:

15 pont

A ló lábainak szabályos, biztonságos felvétele, a paták szakszerű tisztítása:

10 pont

A biztonságos munkavégzés szempontjainak betartása:

5 pont

Munkahelyi rend kialakítása, fenntartása:

5 pont

Eszközök helyes megnevezése:

5 pont

A ló színének, jegyeinek pontos szakszerű meghatározása:

5 pont

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet, türelmesség, irányíthatóság, körültekintés, elővigyázatosság,
környezet tisztántartása, érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, felelősség tudat,
helyzetfelismerés.

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
55 pont

LO V./C feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Kantározza és szerszámozza fel a bokszban lévő lovat fogatos használathoz (fogatkantár,
szügyhám), mutassa be a fogatszerszám állítási lehetőségeit, majd a bizottság jelzésére
szerszámozza le a lovat! Mutassa be a kantár napi és időszakos ápolási munkáit!
A szerszámokat helyezze el a tárolásukra szolgáló helyen!
A feladat típusa: Gyakorlati, ló kantározása, szerszámozása, szerszámkarbantartás,
szerszámok beállításai, szerszámok tárolása.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO V.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szabályos, biztonságos megközelítése:

5 pont

A fel- és lekantározás szakszerű végrehajtása, a kantár helyes illesztése,
a mozdulatok gyakorlottsága:

5 pont

A fel- és leszerszámozás szakszerű végrehajtása, a szerszám helyes illesztése,
a mozdulatok gyakorlottsága:

5 pont

Kantár szakszerű karbantartása (zabla lemosása, bőrrész ápolása):

5 pont

A fogatszerszám állítási lehetőségeinek ismertetése, bemutatása:

5 pont

A szerszámok helyes tárolása, precíz, pontos elhelyezése:

5 pont

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság, tolerancia, türelmesség, motiválhatóság, helyzetfelismerés,
empatikus készség, módszeres munkavégzés, megbízhatóság, elhivatottság, elkötelezettség,
ismeretek helyén való alkalmazása.

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

Összes időkeret:
Összes pontszám:

20 + 60 + 40 =
15 + 55 + 30 =

40 perc
30 pont

120 perc
100 pont
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