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 VI.

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 VI. 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 VI.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

LO VI./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Trágyázza ki a kijelölt bokszot, a trágyát helyezze el az erre kijelölt tárolóban, majd almozzon
be és készítse be egy ló egyszeri szénaadagját! Ellenőrizze a bokszot és berendezéseit!
A feladat típusa: Gyakorlati,
takarmányporciózás, -kiosztás

trágyázás,

almozás,

szemrevételezés,

ellenőrzés,

A feladat részletezése: A vizsgázónak egyedül kell a feladatot végrehajtania. Eltávolítja a
bokszból a trágyát (szennyezett almot), azt elhelyezi a trágyatárolóban. A szükséges
alomanyagot behozza és elteríti a bokszban. A szénatárolóból bekészít egy etetésre való
szénát a boksz megfelelő helyére. Ellenőrzi és értékeli a boksz állapotát (fal, deszkázat, rács,
ajtó) és a berendezéseit (ablak, etető, itató stb.).
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A boksz kitrágyázásának technikája, alapossága, a trágya elhelyezése. Az alom megfelelő
mennyiségben és egyenletesen történő elterítése. A széna mennyiségének helyes
meghatározása, megfelelő elhelyezése a bokszban. Szakszerű szerszámhasználat és tárolás,
a rend kialakítása. A boksz alapos szemrevételezése, berendezések (itató, etető, ablak stb.)
ellenőrzése.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: vasvilla, lapát, seprű, talicska
Anyagjegyzék: réti széna, szalma (vagy más alomanyag)
Egyéb információk: A feladat végrehajtásához szükséges eszközöket a tárolási helyükről kell
a vizsgázónak elővennie és a feladat végeztével oda visszahelyeznie. Minden vizsgázó másmás (hasonló állapotú, legalább közepesen szennyezett) bokszban végezze a feladatot
(vizsgázónként egy-egy boksz). A vizsgafeladat csak olyan helyen választható, ahol ez a
feltétel adott. Álljon rendelkezésre kellő mennyiségű tiszta alomanyag!

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

35 perc
30 pont
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO VI.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

LO VI./B feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Szerelje fel a bokszban lévő lovat futószárazáshoz, futószárazó hevederrel vagy nyereggel!
Helyezze fel a szükséges védőfelszereléseket is! A bizottság jelzésére szerszámozza le a lovat!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló felszerszámozása,
felszerelések használata.
A feladat részletezése: A bokszban szabadon lévő lovat meg kell közelítenie, felkantároznia,
felszerszámoznia futószárazáshoz, felhelyezni a védőfelszereléseket (ínvédő, bokavédő),
majd a bizottság jelzésére lekantároznia, leszerszámoznia.
A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A ló szabályos, biztonságos megközelítése. A kantár, heveder (vagy nyereg) és kikötőszár
szakszerű felhelyezése, beállítása és levétele, a mozdulatok gyakorlottsága. A védőfelszerelések szabályos, biztonságos felhelyezése a lóra.
Szerszám, eszköz és gép jegyzék: kantár, futószárazó heveder (vagy nyereg), kikötőszárak,
futószár, ostor, bokavédők, ínvédők
Anyagjegyzék: 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. A kikötőszárakat nem kell
becsatolni a bokszban, de mutassa be a körülbelüli beállításukat. Mutassa be, hogy hogyan
történne a ló kivezetése futószárral és ostorral.

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

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

LO VI./C 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! A bizottság jelzésére a lovat vezesse vissza a helyére!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló vezetése, gondozása.
A feladat részletezése: A kijelölt lovat biztonságosan kell rögzítenie, és szakszerűen leápolnia
a vizsgázónak, az eszközök pontos megnevezésével.
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.
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).
Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

60 perc
50 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 VI.

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 VI. 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 VI.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

LO VI./A feladat
A feladat meghatározása, leírása:
Trágyázza ki a kijelölt bokszot, a trágyát helyezze el az erre kijelölt tárolóban, majd almozzon
be és készítse be egy ló egyszeri szénaadagját! Ellenőrizze a bokszot és berendezéseit!
A feladat típusa: Gyakorlati,
takarmányporciózás, -kiosztás

trágyázás,

almozás,

szemrevételezés,

ellenőrzés,

A feladat értékelésének szempontjai, követelményei:
A boksz kitrágyázásának technikája, alapossága, a trágya elhelyezése:

10 pont

Az alom megfelelő mennyiségben és egyenletesen történő elterítése:

5 pont

A széna mennyiségének helyes meghatározása, megfelelő elhelyezése a bokszban:

5 pont

Szakszerű szerszámhasználat és tárolás, a rend kialakítása:

5 pont

A boksz alapos szemrevételezése, berendezések (itató, etető, ablak stb.) ellenőrzése: 5 pont
A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Irányíthatóság, módszeres munkavégzés, figyelem összpontosítás, ismeretek helyén való
alkalmazása, felelősség tudat, helyzetfelismerés, igényesség.

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

35 perc
30 pont

LO VI./B feladat
A feladat meghatározása, leírása: Szerelje fel a bokszban lévő lovat futószárazáshoz,
futószárazó hevederrel vagy nyereggel! Helyezze fel a szükséges védőfelszereléseket is!
A bizottság jelzésére szerszámozza le a lovat!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló felszerszámozása,
felszerelések használata.
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO VI.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

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

5 pont

A kantár, heveder (vagy nyereg) és kikötőszár szakszerű felhelyezése,
beállítása és levétele, a mozdulatok gyakorlottsága:
A védőfelszerelések szabályos, biztonságos felhelyezése a lóra:

10 pont
5 pont

A feladat értékelésénél figyelt kompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság, tolerancia, türelmesség, motiválhatóság, helyzetfelismerés,
módszeres munkavégzés, megbízhatóság.

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:

25 perc
20 pont

LO VI./C 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! A bizottság jelzésére a
lovat vezesse vissza a helyére!
A feladat típusa: Szóbeli ismertetéssel kiegészített gyakorlat, ló vezetése, gondozása.
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
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Szakképesítés azonosító száma és megnevezése:
34 621 02 Lovász
Feladat sorozatjele: LO VI.
Érvényes: 2016. szeptember 1-től

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

Rendelkezésre álló időkeret:
Adható maximális pontszám:
Összes időkeret:
Összes pontszám:

60 perc
50 pont

35 + 25 + 60 =
30 + 20 + 50 =

120 perc
100 pont
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