
Az 60. sorszámú Lovastúra-vezető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 812 02 
 
1.2. Szakképesítés megnevezése: Lovastúra-vezető 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák:  
 
2.2. Szakmai előképzettség: - 
 
2.3. Előírt gyakorlat: - 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: díjugrató-lovastusa rajtengedély vizsga megléte 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  
 
2.8. Szintvizsga: - 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra,  
a 11. évfolyamot követően 140 óra; 
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 
3. PÁLYATÜKÖR 

 
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)  
 

 A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 5233 Idegenvezető Lovastúra-vezető 

 
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
A lovastúra-vezető önálló lovas vendéglátó szolgáltatást végez, vagy tevékenységét egy lovas vállalkozás 
alkalmazásában végzi. Munkája során feladata a lovak ellátása, képzése, a vendégek elhelyezése, ellátása, 
lovagoltatása, lovastúra útvonalak tervezése, lovastúra vezetése, lovastábor megszervezése, kapcsolattartás 
szolgáltatókkal, hatóságokkal. 
 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 
 

- A lovakat szakszerűen ápolni, gondozni 
- Lovagolni, fogatot hajtani 
- Elvégezni az alapkiképzést 



- Lovasokat oktatni 
- Lovastúrát megtervezni, megszervezni, elvezetni 
- Lovastábort megszervezni, felügyelni 
- Gondoskodni a vendégek szállásáról, étkeztetéséről, szórakoztatásáról 
- Önálló vállalkozási tevékenységet folytatni 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések: 
 

 A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. - - - 

 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
 A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése 
4.3. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II. 
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
4.6. 10951-12 Lógondozási feladatok 
4.7. 10952-12 Lovaglási feladatok II. 
4.8. 10953-12 Fogathajtási feladatok 
4.9. 10954-12 Túravezetés, lovagoltatás 
4.10. 10061-12 Turisztikai erőforrások bemutatása 
4.11. 10062-12 Turisztikai kommunikáció 
4.12 10063-12 Ügyviteli folyamatok alkalmazása 
4.13 11503-12 Turisztikai latin 

 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 
 
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. 
azonosító 

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10951-12 Lógondozási feladatok írásbeli 
5.2.4. 10952-12 Lovaglási feladatok II. szóbeli 
5.2.5. 10953-12 Fogathajtási feladatok írásbeli 
5.2.6. 10954-12 Túravezetés, lovagoltatás gyakorlati 
5.2.7. 10061-12 Turisztikai erőforrások bemutatása szóbeli 
5.2.8. 10062-12 Turisztikai kommunikáció gyakorlati 
5.2.9. 10063-12 Ügyviteli folyamatok alkalmazása írásbeli 

5.2.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. írásbeli 
5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 
5.2.12. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

 



Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Lógondozási, lovaglási, fogathajtási és túravezetői feladatok bemutatása 
 
A vizsgafeladat ismertetése: 
 
Lógondozási feladatok végrehajtása 

- A ló tartási körülményeinek felmérése, életterének kialakítása 
- A ló szakszerű ápolása 
- Takarmányok felismerése, minősítése, a ló takarmányadagjának összeállítása és kiporciózása 
- A ló egészségi állapotára utaló jelek értékelése, a ló alap egészségügyi ellátása 
- A ló előkészítése, felszerelése különböző tevékenységekhez 

 (időtartam: 20 perc, aránya: 15 %) 
 
Lovaglási feladatok végrehajtása 

- Ló szakszerű futószárazása 
- Könnyűosztályú díjlovagló program (L…) bemutatása, a lovasszövetség által az adott évre jóváhagyott 
programgyűjteményből 
- Terep- és ugrópálya teljesítése természetes és mesterséges akadályok leküzdésével 

 (időtartam: 60 perc, aránya: 25 %) 
 
Túravezetői feladatok végrehajtása 

- Lovasítás, a megfelelő ló-lovas párok kiválasztása 
- Lovasoktatás futószáron, vagy lovardában 
- A ló szakszerű felszerszámozása (idomító munkához, ugratáshoz, túrához), szerszámok ápolása 
- A túra előkészítéshez, vezetéshez szükséges eszközök használata 
- Elsősegélynyújtás 

 (időtartam: 30 perc, aránya: 15 %) 
 
Fogathajtási feladatok végrehajtása 

- Alapfokú fogathajtási program bemutatása 
- A fogatszerszám és a kocsi részeinek ismertetése 
- Fel- és leszerszámozás, a szerszámok helyes illesztése 
- Kettes fogat be- és kifogása 

 (időtartam: 30 perc, aránya: 10 %) 
 
A vizsgafeladat időtartama: 140 perc 
A vizsgafeladat aránya: 65 % 
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) 
szintet. 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
 
A vizsgafeladat megnevezése: -  
 
A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat aránya: - 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység  
 
A vizsgafeladat megnevezése: Lovastúra-vezető feladatainak ismertetése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: 



A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai 
követelménymodulok (lógondozás, lovaglás, fogathajtás, túravezetés, lovagoltatás, turisztikai erőforrások, 
kommunikáció és ügyviteli folyamatok) mindegyikét tartalmazza. A következő témakörök szerint: 
 

- anatómia, élettan, egészségtan 
- fajta- és küllemtan 
- lóápolás 
- takarmányozási ismeretek 
- tartástechnológia 
- lóval való bánásmód 
- lóhasználat szerszámai, eszközei 
- futószárazás végrehajtása 
- lovardai rend 
- lovas befolyása a lóra, lovas segítségek 
- a helyes ülés 
- a ló kiképzésének folyamata 
- a ló jármódjai 
- lovardai alakzatok, patanyomfigurák 
- ugratás, terepakadályok leküzdése 
- lovas képzése, oktatása 
- lovasítás szabályai 
- biztonságos lovaglás feltételei 
- túralovaglás szabályai 
- fel- és leszerszámozás, lovagláshoz, fogatoláshoz 
- fogathajtás szabályai, feladatok végrehajtása 
- hajtóstílusok 
- fogatok összeállítása 
- vállalkozás beindítása 
- lovastúra illetve -tábor személyi és tárgyi feltételei 
- marketing eszközök 
- kapcsolatépítés, konfliktuskezelés 
- programszervezés 
- kapcsolattartás partnerekkel 
- üzleti levelezés 
- viselkedés lovak körül 
- kultúrtörténeti értékek 
- magyar és nemzetközi gasztronómia 
- környezet-, munka- és tűzvédelem 
- elsősegélynyújtás 

 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
A vizsgafeladat aránya: 35 % 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 
vonatkozó részletes szabályok: 
 
A lógondozási gyakorlati feladathoz legalább 10 tétel készüljön, és a vizsgafeladathoz megadott témaköröket 
komplexen tartalmazza. 
 
A lovaglási gyakorlati feladatból minden vizsgázónak kötelezően minden részfeladatot meg kell oldania, és 
mindannyian azonos feladatot kapnak. A díjlovagló feladatot az elnök jóváhagyása után, legalább egy héttel a 
vizsga előtt közölni kell a vizsgázókkal. Az ugrópálya legalább 10 akadályból álljon, melyből legalább 4 
természetes akadály.  
A természetes akadályok a következő lehetőségekből választva:  
- természetes anyagú sövény (80 cm magas) 
- szalmabálák (80-90 cm magas) 
- farakás (80 cm magas, 80 cm széles) 
- mélybe ugrás farönkön át (60 cm mély) 
- mélyből ugrás farönkön át (60 cm magas) 



- palánk (90 cm magas) 
- száraz árok (100 cm széles) 
- nagy méretű farönk (60-70 cm magas) 
 
A mesterséges akadályok fele meredek (90-100 cm magas), fele széles jellegű legyen (90-100 cm magas, 80-100 
cm széles). A pálya kialakítása a helyi adottságoknak megfelelően történhet. A pálya hossza 2000 - 3000 méter. 
A pályák előkészítése és a vizsga során az érvényes versenyszabályok előírásait kell követni. Az ugrópálya rajzát 
és a pályabejárás lehetőségét a vizsga előtti napon vagy a vizsga kezdetekor kell biztosítani a vizsgázóknak. A 
vizsga minden feladatához, a vizsga teljes időtartamára a képző biztosítja a szükséges lóállományt. A lovaglási 
feladathoz előzetes bejelentés alapján lehetőség van saját ló használatára.  
 
A túravezetői feladat két részből kell álljon. Egy lovasítási vagy lovagoltatási feladat, valamint egy másik a 
vizsgafeladathoz megadott többi témakörből. Legalább 5 tétel kidolgozása itt is elvárt. 
 
A fogathatási feladatban minden vizsgázónak kötelezően be kell mutatnia az alapfokú díjhatást, valamint még 
egy manuális tevékenységet a kapcsolódó témakörökből. A díjhajtó programot az elnök jóváhagyása után, 
legalább egy héttel a vizsga előtt közölni kell a vizsgázókkal. 
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások http://www.munka.hu/ weblapon érhetők el a Szak- és felnőttképzés 
Vizsgák menüpontjában. 
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 
 
A gyakorlati vizsgatevékenység akkor sikeres, ha a vizsgafeladatok mindegyike eléri legalább az elégséges (2) 
szintet. 
 
Annak a vizsgázónak, aki a lovaglási feladat során, a versenyszabályzat alapján kizárásra kerül, vagy 
teljesítményét a bizottság szakmai szempontból elégtelennek (51 % alatt) ítéli, a teljes gyakorlati vizsgája 
sikertelennek minősül.  
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 
jegyzék

6.2. Lóápoló felszerelés 
6.3. Istállómunka eszközei (villa, seprű stb.) 
6.4. Takarmány előkészítés és kiosztás eszközei 
6.5. Lószerszám (hám) 
6.6. Nyereg 
6.7. Kantár 
6.8. Futószár 
6.9. Segédszárak 

6.10. Ostor 
6.11. Lábvédők 
6.12. Kötőfék 
6.13. Vezetőszár 
6.14. Egyéni védőfelszerelés (pl. kobak) 
6.15. Lószállításhoz használt eszközök 
6.16. Hajtókocsik, szekerek, gumis kocsik 
6.17. Karám 
6.18. Akadályok 
6.19. Díjlovagló négyszög 
6.20. Karbantartó eszközök 
6.21. Poroltó 
6.22. Térkép, iránytű, tájékozódás eszközei 
6.23. Telekommunikációs eszközök 



6.24. Számítástechnikai eszközök 
6.25. Munkabiztonsági berendezések 
6.26. Környezetvédelmi berendezések 

 
7. EGYEBEK 

 
 


