ÉSZAKI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.
Telefon/fax: 42/433-425

08113002 Lóápoló és gondozó
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 08113002 számú Lóápoló és gondozó megnevezésű
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
figyelembevételével készült.

E-mail: easzc@easzc.hu, honlap: www.easzc.hu
Bankszámlaszám: 10044001-00334033-00000000
Felnőttképzési engedélyszám: E-000014/2013
Adószám: 15823254-2-15

Lóápoló és gondozó képzésünk célja,
olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, akinek munkája során:
-

Feladata a lóféle egyedek gondozása, ellátása különböző lótartó és -képző helyeken,
mint például ménesek, csikónevelő telepek, méntelepek, fedeztetési állomások,
sport- és hobbiistállók, versenypályák.

-

Elvégzi az istállómunkákat, rendben tartja a lovat és annak környezetét.

-

A kor- és hasznosítási csoport igényeinek megfelelően takarmányozza a lovakat.

-

Kialakítja, gondozza a karbantartja a legelőt.

-

A környezet- állat- és munkavédelmi szabályok betartásával gondoskodik a ló faji
sajátosságainak megfelelő tartási körülményekről.

-

Előkészíti a lovakat a versenyekre, tenyészszemlékre, bemutatókra, elvégzi az ehhez
szükséges különleges lóápolási munkákat.

-

Igényesen ápolja, karbantartja és használja a lószerszámokat, kocsikat, a lótartás
gépeit, berendezéseit.

-

Felszerszámozza és elővezeti a lovat.

-

Közreműködik a lovak mozgatásában, szállításában.

-

Részt vesz a kancák próbáltatásában, és a termékenyítésben, felismeri a sárlás és a
közeledő ellés jeleit.

-

Segít az ellésnél, értően gondozza és neveli az újszülött és évjárati csikókat.

-

Körültekintően ápolja és gondozza a tenyészmént, előkészíti a fedeztetéshez,
spermavételhez.

-

Észleli a ló sérüléseit és a ló legjellemzőbb betegségeit, elsősegélyt nyújt, értesíti az
állatorvost, valamint segédkezik az állategészségügyi ellátásban.

A lóápoló és gondozó
a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:
-

Szakszerűen használni az ápoló és rögzítő eszközöket, elvégezni a ló gondozását,
ápolását, biztonságot rögzítését.

-

Szakszerűen rendben tartani a ló környezetét.

-

Elvégezni az istálló-munkákat, fenntartani az istállórendet.

-

Előkészíteni és kiosztani a lovak takarmányadagját.

-

A kor és hasznosítási csoport igényeinek megfelelően szakszerűen mozgatni a
lovakat karámban, pályán, jártatógépen vagy legelőn.

-

Karbantartani a karám és a legelő berendezéseit.

-

Szakszerűen gondozni, ápolni a lófelszereléseket, szerszámokat.

-

Ellenőrizni a biztonságos használathoz szükséges állapotukat.

-

A ló használatának megfelelően szakszerűen felszerszámozni, elővezetni.

-

Szakszerűen előkészíteni és elvégezni a lószállításnál a fel- és lerakodást, valamint
a lókísérés feladatait.

-

A lótartás során felmerülő, szakmunkát nem igénylő karbantartási feladatokat
ellátni.

-

Figyelemmel kísérni a lovak egészségi állapotát, viselkedését.

-

Elsősegélyt nyújtani.

-

Segédkezni a ló egészségügyi ellátásában.

-

A feladat jellegének megfelelően kikötni, megfogni, kellő testhelyzetben tartani,
rögzíteni, felvezetni a lovat.

-

Felismerni a kanca ivarzását. Közreműködni a próbáltatásban, fedeztetésben,
termékenyítésben.

-

Segítséget nyújtani az ellésnél, gondozni az újszülött csikót.

-

Munkahelye gazdasági és lótenyésztés dokumentumait digitálisan és papíralapon
vezetni.

-

Felhasználói szinten kezelni az informatikai eszközöket.

A képzésről
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és
egészségügyi alkalmasság
A tervezett képzési idő: 640 óra
Nem kontakt óra: a tananyagegysége óraszámának legfeljebb 30%-a.
A képzés tananyagegységei
Lógondozási feladatok – 480 óra
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők sajátítsák el a ló tartásának napi és
időszakos munkáit, az istállórend kialakításának lépéseit, begyakorolják a ló szakszerű
ápolásának fogásait, a lovak mozgatásának módjait. Ismerjék a szerszámok szabályos
felhelyezésének, beállításának lehetőségeit, valamint a szerszámok napi és időszakos

ellenőrzésének, karbantartásának feladatait. Nagy biztonsággal azonosítsák be a különböző
takarmányféleségeket, minősítsék azokat, szakszerűen hajtsák végre a takarmányok kimérését
és előkészítését, valamint kiosztását. A résztvevőnek a képzés végére tisztában kell lennie az
egészséges és a beteg ló életjelenségeivel, ismerjék a leggyakoribb betegségek tüneteit.
Lótenyésztési feladatok – 160 óra
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a lovak anatómiai és
élettani sajátosságait, fontosabb lófajtákat. Munkájuk során ismerjék a tenyésztési eljárásokat,
vegyenek részt a fedeztetésben és a mesterséges termékenyítésben. Segítséget tudjanak nyújtani
az ellés során. Legyenek tisztában a lótenyésztésben használt törzskönyvek, méneskönyvek,
okmányok és bizonylatok tartalmával és kitöltésével. Tartsák be a munka-, tűz- és
balesetvédelmi szabályokat, biztonságtechnikai előírásokat.
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
51%-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 lóápoló és gondozó szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált
vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és egy projektfeladatból
áll. A képzésben résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Lóápoló és gondozó
szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap.
A

képzés

található meg.
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