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

08884002 Patkolókovács
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 08884002 számú Patkolókovács 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

Patkolókovács képzésünk célja,
olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:
-

megtervezi a kívánt szolgáltatást, felméri a paták állapotát.

-

Pataszabályozást végez, csikók, növendékek és kifejlett lovaknál (hobby, tenyész,
sport) a megfelelő ezközökkel, termékekkel és technológiákkal az állatok jóléte
szerint.

-

Ellenőrzi a munkavégzés helyszínét a balesetvédelem, tűzrendészet, érintésvédelem
szempontjából.

-

Elbírálja a ló mozgásának szabályosságát, végtagállását, pataalakulását.

-

Meghatározza a munka menetét és a feladatokat.

-

A patkók elkészítése során használt anyagokat kiválasztja, beszerzését elvégzi és
elkészíti.

-

Működteti és karbantartja a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket.

-

Különböző típusú patkókat készít a végtagálláshoz, pataalakuláshoz igazítva, a
használati célnak megfelelően.

-

Karbantartja, megélezi a patkolás szerszámait a használat előtt.

-

Irányítja a segítőket a ló körül elhelyezkedésben, megmutatja az első és hátsó láb
biztonságos felvételét, illetve megtartását a beavatkozáshoz.

-

Kiválasztja a ló rögzítésének módját vagy annak mellőzését a ló együttműködési
készségétől függően.

-

Elvégzi a szaruszabályozást, patkolást.

-

Elbírálja a rendellenességet, konzultál az állatorvossal.

-

Betartja a munka- és balesetvédelmi szabályokat.

A patkolókovács
a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:
-

Elbírálni a ló mozgásának szabályosságát, testtáj-, a pata alakulását.

-

A szolgáltatáshoz szükséges anyagokat, eszközöket (félkész patkó, patkószeg,
szálvas, pb. gázpalack) beszerezni, elraktározni.

-

Kiválasztani és előkészíteni a pataszabályozáshoz szükséges szerszámokat.

-

A munkavégzés előtt elvégezni a szerszámok karbantartását, élezését.

-

Elvágni szegcsontvágóval a régi szögvégeket, a patkóleszedő fogóval lefeszíteni a
régi patkókat.

-

Értékelni a patkókon a kopás helyét és mértékét.

-

Elvégezni a pataszabályozást.

-

A paták hordozószélét, talpi felületét formázni a pataalakulás, végtagállás, egészségi
állapotához igazítva. Megmérni a patkolandó ló patáinak méretét, felmérni arányait.

-

Kiszámolni a készítendő patkó anyagszükségletét.

-

Megmutatni

a

segítőknek

a

ló

körüli

balesetmentes

segédkezést

a

pataszabályozásnál, patkolásnál.
-

A ló rögzítés módját vagy annak mellőzését a ló együttműködési készségétől
függően kiválasztani, alkalmazni.

-

Patkót készíteni a ló pataalakulásához, pataméretéhez, használatához egészség
állapotához igazítva.

-

Patkót választani a ló pataalakulása, patamérete, használati módja, egészségi
állapota, talajviszony alapján.

-

A félkész patkót a ló jólétének megfelelően már megfaragott patamérethez,
alakjához alakítani, hevített állapotban a pata talpi felületére helyezi.

-

Ellenőrizni a patkó felfekvését a pata talpi felületére a felhevített fekete meleg
patkóval.

-

A patkó rögzítéséhez kiválasztani a szegek méretét és számát.

-

A szegek szarufalba szegelésével rögzíteni a patkót a patára, a patafalon előbukkanó
szegvégeket visszahajtani, elcsípni.

-

A patkolás után elbírálni a ló mozgásának szabályosságát, patadobbanások
erősségét, a talajfogás minőségét, a patkó igazítását, a kápák nagyságát és
elhelyezését, a szegek beosztását, a szegcsonkok erősségét, magasságát, irányát, a
pata alakját, a talajon való fekvését, a láb és lábvégtengely állását elölről, oldalról
és hátulról.

-

Kiválasztani és előkészíteni a csülökkörmözés szerszámait, eszközeit.

-

A munkavégzés előtt elvégezni a szerszámok karbantartását, élezését, szarvasmarha
rögzítés módját vagy annak mellőzését a szarvasmarha együttműködési készségétől
függően kiválasztani, alkalmazni.

-

Elvégezni a szarvasmarha csülökszabályozását.

A képzésről
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és a
felsorolt szakmák, szakképesítések közül az egyik szükséges: 34 621 01 Gazda, 34 621 02
Lovász, 35 813 01 Belovagló, 54 621 02 Mezőgazdasági technikus, 54 813 02 Sportedző,
54 812 02 Lovastúra-vezető, Állatorvos, Lótenyésztő szakmérnök, 4 0811 17 04 Gazda szakma
Lovász szakmairány, 5 0811 17 09 Mezőgazdasági technikus szakma Állattenyésztő
szakmairány, 08113002 Lóápoló- és gondozó szakképesítés, 08115001 Belovagló
szakképesítés és egészségügyi alkalmasság
A tervezett képzési idő: 600 óra
Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 25%-a.
A képzés tananyagegységei
Patkolókovács feladatok – 400 óra
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a patkolással és
csülökápolással kapcsolatos anatómiai ismereteket, képesek legyenek szakszerűen elvégezni a
lovak patkolását és a szarvasmarhák csülökápolási feladatait.
Patkolókovács fémipari és vállalkozási feladatai – 200 óra
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg az acél hideg- és
melegalakításával kapcsolatos tulajdonságait, a kovácsolás eszközeit, szerszámait, technológiai
folyamatát, valamint vállalkozási tevékenység jogi és adminisztratív feladatait, amely magában
foglalja a tevékenység végzése közben betartandó munka-, tűz- és környezetvédelmi
előírásokat. A tantárgy tartalma stabil alapot biztosít a gyakorlatban a patkolási feladatok
végrehajtásához.
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 patkolókovács 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 Patkolókovács
szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap.
A

képzés

található meg.

részletes

Programkövetelménye

a

https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon

