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08115001 Belovagló 

 

Képzési program 
 

 

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési 

törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi 

LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08115001 számú Belovagló megnevezésű szakképesítés 

megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

figyelembevételével készült.  
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Belovagló képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, akinek munkája során:  

 

- Legfőbb feladata a lovak kiképzése és továbbképzése, korrigálása és bemutatása a 

díjlovaglásban könnyű/középosztályú, díjugratásban stílus, valamint lovastusa szakág 

kezdő képzettségi szintjéig.  

- A rábízott lovak képzési céljának szem előtt tartásával, az etikai, állategészségügyi és 

szakmai szempontok figyelembevételével szervezi meg és hajtja végre a lovak 

mozgatását.  

- Feladatköréhez tartozik a lovak futószáras, illetve nyereg alatti bemelegítése és 

előlovaglása, jártatása, felvezetése.  

- A munkájához szükséges eszközöket jól ismeri, szakszerűen használja és karbantartja.  

- Kezdő lovasok futószáras és lovardái oktatását el tudja látni, valamint lovas túrák 

vezetésére és pályaépítői segéd feladat végzésére is alkalmas.  

- A munka- és balesetvédelmi előírásokat betartja. 

 

A belovagló 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

- Munkája során alkalmazni az idomító skálát. 

- Elvégezni a csikó szerszámhoz szoktatását, megtanítani neki a futószáras munkát. 

Felülni a nyers csikóra. 

- Felkészíteni a lovat az alapkiképzésnek megfelelő szintű feladatok korrekt 

végrehajtására. 

- Felmérni a ló képességét, tehetségét és ennek megfelelően képezni tovább. Értelmezni 

az adott lóról szerzett tapasztalatait. 

- Bemutatni a lovat felvezetve (pl. sajátteljesítmény vizsgálat, aukció), futószáron „L/M" 

szintű díjlovas programban, díjugrató „stílus" pályán és terepmunka során. Segíteni a ló 

értékesítésében. 

- Felmérni a rábízott ló aktuális fizikai és mentális állapotát, és ennek megfelelően 

folytatja a kiképzői munkát. 

- Előkészíteni, felvezetni, bemelegíteni és lejártatni a lovat más számára, szükség szerint. 

- Kezdő lovasokat oktatni futószáron és szabadon lovaglás során. Szaknyelv 



 

használatával és megfelelő ló kiválasztásával végezni az oktatást. 

- Lovasokat kísérni tereplovagláson. 

- Észlelni a sérüléseket és felismerni az egészségestől eltérő állapotokat. Elsősegélyt 

nyújtani, szükség szerint értesíteni az állatorvost. A lóval kapcsolatos információkat, a 

szaknyelv használatával osztja meg az arra illetékes személyekkel (pl.: felettes, 

állatorvos, patkolókovács, másik lovas, tulajdonos). 

- Tisztában van a rábízott ló tartástechnológiájával, és szakszerűen végzi el és/vagy 

végezteti a lovásszal a takarmányozásukat. Szakágnak és edzésidőszakoknak 

megfelelően takarmányoz. Ismeretei birtokában javaslatot tesz a tartástechnológiai és 

takarmányozási programokhoz, az esetleges változtatásokkal kapcsolatban. 

- Felügyelni az etetési, takarítási, lóápolási, karámozási, jártató gépes feladatokat. 

- Szakszerűen használni a lófelszereléseket, ellenőrzi állapotukat. A mindenkori 

feladatnak megfelelően kiválasztani a felszerelést és használni azt. 

- Felhasználói szinten kezelni az informatikai eszközöket és az internetet. 

- Munkája során betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. 

- Ismerni a lovaglás hazai és nemzetközi fejlődését. 

- Az általa képzett ló előrehaladása során javaslatot tenni a ló sportbéli alkalmazására és 

esetleges továbbtenyésztésére. 

 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: középfokú iskolai végzettség és 

szakmai előképzettség: gazda 4 0811 17 04, lovász, vagy lótenyésztő szakirány; OKJ 35 81301 

és egészségügyi alkalmasság 

 

A tervezett képzési idő: 640 óra 

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának max. 10%-a. 

 

A képzés tananyagegységei 

 

Sportoló kiképzése és képzése - 320 óra 

A tananyagegység célja, a lovak helyes és biztonságos kiképzésének elsajátítása mellett, a 

belovagló képes legyen a ló teljesítőképességnek magas szintre történő fejlesztésére, az 

egészség és a hosszú élettartam megőrzése mellett. Az élő szervezetben zajló folyamatok 



 

ismeretében képes, az edzés időszaknak, az elvárt teljesítménynek megfelelő módszerek 

kiválasztására, az edzés helyes és szakszerű megtervezésére. 

 

Lovas képzése - 220 óra 

A tananyagegység célja, a lovas helyes ülésének kialakítása, mely által képessé válik a lovának 

helyes segítségeket adni, és hatékony munkát végezni. Az iskolagyakorlatok elsajátításával 

képessé váljon lovát szakszerűen képezni, és felkészíteni az olimpiai szakágakra legalább 

könnyű/közép- osztályú szinten. 

 

Sportló gondozása és tenyésztése – 100 óra 

A tananyagegység célja, hogy a lovak helyes és biztonságos tartása mellett, képes legyen a ló 

küllemének és teljesítményének figyelembevételével célpárosításokra javaslatot tenni. A 

munkája során szerzett tapasztalatok alapján felismerje (a ló küllemének, munkabírásának 

elbírálása alapján), melyik szakágban tudja képességeit legjobban kibontakoztatni a ló. A 

kiképzés során tisztában van lova takarmányszükségletével, amit képes szakágaknak és 

edzésidőszakoknak megfelelően szabályozni. Munkája során tisztában van, hogyan tudja 

megelőzni az esetleges sérüléseket, ill. a már kialakult problémákat az állatorvossal konzultálva 

szakszerűen ellátni, kezelni. 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése 

tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A 

képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum 

60%-os minősítésű.  

A képesítő vizsgára bocsátás felétele:  

- a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése 

- képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és 

- a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott 

tananyagegység 20%-át. 

 

Képesítő vizsga  

 

A belovagló szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont 



 

szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és projektfeladatból áll. A képzésben 

résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Belovagló szakképesítést tanúsító képesítő 

bizonyítványt kap. 

A képzés részletes Programkövetelménye a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon 

található meg. 
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