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KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Műszaki alapismeretek, MTF7005 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Vántus András, egyetemi adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: -  

Szak neve, szintje: ménesgazda FOSZ 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2+1 K  

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a 

lótartásban és a növénytermesztésben használt jelenlegi és elterjedőben lévő precíziós 

technológiai erő- és munkagépekkel, berendezésekkel, épületekkel, a takarmány termesztés 

illetve kiosztás gépeivel, valamint a betakarítás gépeivel. A hallgatók a tárgy teljesítésével 

elméleti és gyakorlati ismereteik révén képessé válnak a lótartási és növénytermesztési munkák 

gépeinek működtetésére, illetve a működtetésben való részvételre. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. Belsőégésű motorok  

2. Traktorok  

3. Szállítás, anyagmozgatás 

4. Talajművelés 

5. Vetés, ültetés 

6. Öntözés 

7. Tápanyag-gazdálkodás 

8. Növényvédelem 

9. Szemestermény-betakarítás 

10. Gyökgumós-betakarítás 

11. Lóistállók és egyéb telepi épületek műszaki jellemzői 

12. A legeltetés műszaki tényezői 

13. A lovaspálya jellemzői és a pálya ápolása 

14. Terep- és díjhajtó kocsik  

Évközi ellenőrzés módja: a gyakorlatokon való részvétel kötelező. A gyakorlatok 70%-án való 

részvétel kötelező.  

Az aláírás megszerzésnek feltétele a gyakorlatokon való részvétel. 

 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok:  
- az előadások diasorai 

- Szendrő P. (szerk.) 2003: Géptan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN: 9632860217 

 

Ajánlott irodalom:  

- Szendrő P. (szerk.) 2000: Mezőgazdasági gépszerkezettan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 

Budapest. ISBN: 9633562848 



- Szendrő P. (szerk.) 1993: Mezőgazdasági géptan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. ISBN: 

9638160837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2017/2018. tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Mezőgazdasági informatika I., MTFM7001 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Borbásné Dr. Botos Szilvia, adjunktus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Péntek Ádám, adjunktus 

Szak neve, szintje: ménesgazda FOSZ 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 0+2 G 

A tantárgy kredit értéke: 3 

 

A tárgy oktatásának célja: A hallgatók a képzés során sajátítsák el a mezőgazdasági 

adatgyűjtéshez, adattároláshoz és adatelemzéshez szükséges informatikai ismereteket. Ismerjék 

meg az adatbázis kezelés alapműveleteit, az adatmodelleket és modellezési technikákat. 

Szerezzenek jártasságot a táblázatkezelő és statisztikai rendszerek használatában és gazdasági 

adatok komplex elemzésében. Agrárinformációs rendszerek használata, funkciók, elérhető 

adatok, beállítási lehetőségek. Mezőgazdasági információszolgáltatás a gyakorlatban. 

Statisztikai adatok felhasználása hazai és nemzetközi rendszerek adatai alapján. Ágazati 

elemzések készítése növénytermesztési, állattenyésztési, gazdaságszerkezeti és földhasználati 

témakörökben. Különböző szempontok szerinti szűrt táblázatok elkészítése, komplex 

grafikonok és szöveges ágazati elemzések elkészítése. Az adatbázis kezelés alapvető fogalmai 

és objektumai, Relációs adatbázisok felépítéséhez szükséges objektumok és azok használata. 

Szakmai lekérdezések és jelentések készítése. Szakmai információs rendszerekből exportált 

adatok konverziója Excel és Access programban. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. Agrárgazdasági adatkeresés és adatok letöltése 

2. Agrárgazdasági adatok elemzési lehetőségei 

3. Mezőgazdasági árinformációk keresése és letöltése 

4. Mezőgazdasági árinformációk keresése és elemzése 

5. Elemzések készítése, szövegszerkesztő használata 

6. Elemzések készítése, objektumok szerkesztése 

7. Adatbáziskezelés, adatbázisobjektumok (táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések) 

8. Adatbáziskezelés, kapcsolatok szerkesztése, lekérdezések típusai 

9. Táblázatkezelés, műveletek és számítások 

10. Táblázatkezelés, adatvizualizáció 

11. Táblázatkezelés, kimutatások készítése 

12. Prezentációkészítés, diatervezés és ábrák beszúrása, diák, elrendezések, stílusok, 

diaszerkesztés 

13. Szövegszerkesztés, hivatkozások használata (tartalomjegyzék, ábrajegyzék, lábjegyzet) 

14. Számonkérés 

 

Évközi ellenőrzés módja:  
A gyakorlatokon az aktív részvétel kötelező, maximum 3 hiányzás engedhető meg! Több 

hiányzás esetén, a kurzus az aláírás megtagadásával zárul. A gyakorlatokon elkészített 

feladatokat az e-learning rendszerbe fel kell tölteni.  A szorgalmi időszak végén egy komplex 

gyakorlati feladat és egy tesztjellegű feladatsor képezi a vizsgát. A gyakorlati feladat lehet 

táblázatkezelés, adatbáziskezelés, szövegszerkesztés és prezentációkészítés, vagy ezek 

kombinációja. A tesztjellegű feladatsor kidolgozott gyakorlati leírások alapján készül. A 



gyakorlati vizsgafeladat és a tesztjellegű feladatsor megoldásával mindkét esetben 50 pont 

szerezhető. Az összesített pontszám alapján a jegy kialakítása az alábbiak szerint történik:  

0-59% 1 (elégtelen), 

60-69% 2 (elégséges), 

70-79% 3 (közepes), 

80-89% 4 (jó), 

90-100% 5 (jeles). 

 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy 

 

Oktatási segédanyagok: 
Az e-learning rendszerben elérhető gyakorlati feladatsorok és azok megoldásai, valamint a 

kiegészítő gyakorlati leírások és tananyagok 

Dr. Bakó Mária Dr. Herdon Miklós Dr. Lengyel Péter Nagyné dr. Polyák Ilona Dr. Rózsa Tünde 

Dr. Szilágyi Róbert Dr. Várallyai László (2011): Üzleti informatika, elektronikus jegyzet. 

Bártfai Barnabás: Excel a gyakorlatban, kiadó: BBS-INFO KÖNYVK. ÉS INFORM. KFT, 

2015 

Bártfai Barnabás: Office 2016, kiadó: BBS-INFO KÖNYVK. ÉS INFORM. KFT, 2016 

 

Ajánlott irodalom:  

John Walkenbach : Microsoft Excel 2016 Bible: The Comprehensive Tutorial Resource, Wiley; 

1 edition (October 26, 2015) 

Efrem G. Mallach: Information Systems, What Every Business Student Needs to Know, New 

York, 2015 

Danielle Stein Fairhurst: Financial Modeling in Excel For Dummies, John Wiley & Sons, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Követelményrendszer 
2017/18 tanév, II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Lovassportok, lóversenyzés, lóhasználat, MTFSN_A_104-K3 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Mihók Sándor, professzor emeritus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: nincs 

Szak neve, szintje: Ménesgazda felsőfokú szakképzés 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 1+ 2; kollokvium 

A tantárgy kredit értéke: 3 

A tárgy oktatásának célja: Ismeretbővítés, a ló hasznosítási lehetőségének feltárása, közvetve 

a ló társadalmi elfogadottságának növelése. 

A tantárgy tartalma (14 hétre bontásban):  

1-3. hét. A lóhasználat területei (gazdasági/igás, lóversenyzés, lovassportok hobbi célú 

lóhasználat, lovasterápia, hústermelés, szérumtermelés, vizeletgyűjtés) és ezek jellemzői, 

általános tudnivalói.  

4-5. hét. A lovak különböző feladatokra történő előkészítése A csikók hozzászoktatása a 

karámhoz, vezetéshez, jártatógéphez. A csikók fogatba, nyereg alá tanításának folyamata, 

fokozatosan növekvő feladatok és terhelés.  

 

6.-7. hét. A lóversenyzés (galopp, ügető) szabályai. A lóversenyzés mint teljesítményvizsgálat. 

A teljesítményvizsgálat formái. A handicap jelentősége a lóversenyzésben. A handicapelés 

szabályai.  

 

8. hét. A díjlovaglásról 

 

9. hét. A díjugratásról 

 

10. hét A military sportról 

 

11. hét. A fogatsportról. 

 

13. hét. A lovastornáról 

 

14. hét. Az amerikai munkalovaglásról. Különleges használati módok, mint díszelgés, huszár, 

tűzoltó, bemutató fogatok (passzív és aktív turizmus), különböző lovas-játékok, 

lovasbemutatók, kaszkadőr tevékenység, lovas íjászat. A szabadidő eltöltésére jellemző 

lóhasználati formák.  

 

Az évközi ellenőrzés módja: Elvárt a tanórákon való megjelenés 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy 

Oktatási segédanyagok: a foglalkozások diasorai 

Ajánlott irodalom 

A lovassportok szabályrendszere. Alkalmi kiadványok. 

 

 

 

 

 



Követelményrendszer 
2017/18 tanév, II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Lótenyésztés I. MTFSN_A_106-K4 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Mihók Sándor, professzor emeritus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: nincs 

Szak neve, szintje: Ménesgazda, Felsőoktatási Szakképzés 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 2 + 2 kollokvium 

A tantárgy kredit értéke: 4 

 

A tárgy oktatásának célja: Megismertetni a hallgatókkal a ló tenyésztésének elméletét és 

gyakorlati fogásait. Benne a ló használatának időbeli változását, érinteni az egyetemes 

lótenyésztési kultúrát, a ló értékmérő tulajdonságait, azok öröklődését, kiemelten a ló 

küllemét, aminek ismerete különös jelentőséggel bír a ló megítélése szempontjából. 

. 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

 

1. hét A ló származása, háziasítása, rendszertani besorolása. A ló rokon fajai.  

 

2. hét Lótenyésztési korszakok, irányzatok Magyarországon.  

 

3-4. hét. Tradicionális lótenyésztési centrumok Magyarországon és Európában.  

 

5. hét. Lótenyésztési alapfogalmak, a lovak kor és hasznosítás szerinti elnevezése. A ló 

életkorának meghatározása 

 

6. hét. A ló színei és jegyei. 

 

7-8-9. hét. Funkcionális küllemtan, küllemi bírálat szempontjai, kor, hasznosítás szerint. A 

kondíció fogalma, a kondícióban tartás szempontjai. Konstitúció. A lovak kora 

meghatározásának lehetséges formái. A fogazat változása és a ló korának nyomon követése. 

 

10. hét. A küllemi bírálatot kiegészítő módszerek. (méretfelvétel és eszközei, testalkati indexek. 

Videoképelemzés, lovak fényképezése.  

 

11-12. hét. A ló értékmérő tulajdonságai, a tulajdonságok öröklődése. A génmegőrzés feladatai 

és lehetőségei, a megőrzendő állományok kiválasztásának és fenntartásának elvei. 

 

13. hét. A ló jármódjai, a mozgás megítélése.  

 

14. hét. A ló törzskönyvezése, folyamatrendszere. Tartós megjelölés, bélyegzési formák, 

tenyésztési, termelési adatok gyűjtése, értékelése, osztályba sorolás. 

 

Évközi ellenőrzés módja: elvárt a tantárgyi foglalkozásokon való részvétel 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): kollokvium az oktatóval egyeztetett időpontban 

 

Oktatási segédanyagok: az előadások diasorai 



 

Ajánlott irodalom:  
Bodó I. – Hecker W. (1992): Lótenyésztők kézikönyve. Mg. Kiadó, Budapest 

Brem, G. (2003). A gazdasági állatok küllemi bírálata. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

Horn P. (1995): Állattenyésztés 1. c. könyv Lótenyésztés fejezetei, Mg. Kiadó, Budapest 

Mihók S. (2001): Ló és szamár fajtatan. Mg. Kiadó, Budapest 

Mihók S. (2006): A póniló és a kisló, Mezőgazda Kiadó, Budapest 

Mihók S. (2008): A ló szelekciója in. A haszonállatfajok szelekciója szerk. Tóth S. – Szalay I. 

Mezőgazda Kiadó, Budapest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Követelményrendszer 
2017/18 tanév, II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Tenyésztésszervezés, MTFSN_A_109-K2 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Mihók Sándor, professzor emeritus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: nincs 

Szak neve, szintje: Ménesgazda felsőfokú szakképzés 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa:2 + 0; kollokvium 

A tantárgy kredit értéke: 2 

A tárgy oktatásának célja: A magyarországi tenyésztőszervezetek fajtafenntartással 

kapcsolatos adminisztratív teendőinek megismertetése. Megismertetni a hallgatókat a 

tenyésztésszervezés évszázados kialakulási folyamatával. Cél továbbá a tenyésztésszervezés 

szereplőinek megismertetése, a jogszabályi környezet kezelésének elsajátíttatása. 

A tantárgy tartalma (14 hétre bontásban):  

1. hét. A magyarországi tenyésztésszervezés története, jelenlegi felépítése a lótenyésztésben.  

 

2. hét. A tenyésztésszervezést szabályozó és harmonizáló Európai Uniós és magyarországi 

jogszabályok.  

 

3. hét. Tenyésztő egyesületek (szövetségek), tenyésztő vállalkozások filozófiája világfajták, 

szabad fajták, őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták tenyésztésben történő 

megőrzése esetén.  

 

4. hét. A minisztérium és a tenyésztési hatóság szerepe a tenyésztésszervezésében. 

(engedélyezés, ellenőrzés, hitelesítés, szankcionálás). 

 

5. hét. A tenyésztésszervezés rendszere a lótenyésztésben. A hagyományos lófajták 

tenyésztési programjának elvei.  

 

6. hét. A sportló-fajták tenyésztési programja.  

 

7. hét. A tenyésztésszervezést segítő egyéb intézmények feladata, szerepe (mesterséges 

termékenyítő állomások, spermatároló központok, embrió átültető állomások. 

 

8. hét. A tenyésztésszervezés története a lótenyésztésben. A tenyésztésszervezést szabályozó 

és harmonizáló Európai Uniós és magyarországi törvények, rendeletek.  

 

9. hét. A tenyésztésszervezés szereplői. A minisztérium és a tenyésztési hatóság szerepe a 

tenyésztésszervezésben (engedélyezés, ellenőrzés, hitelesítés, szankcionálás).  

 

10. hét. A tenyésztőszervezet- és fajtaelismertetés rendje Magyarországon. 

Tenyésztőszervezetek a lótenyésztésben, az elismert tenyésztő szervezetek feladatai.  

 

11. hét. A védett őshonos és a veszélyeztetett lófajták megőrzésének szabályozása, speciális 

követelmények (in siti, ex situ megőrzés, tenyésztőszervezeti támogatások, azok jogszabályi 

háttere 

12. hét. A lófélék törzskönyvezésének és nyilvántartásának részletes szabályai. A 

törzskönyvezés szereplői. A tenyészeredményt bejelentő nyomtatványok. A lovak egyedi 

jelölése. A származás-nyilvántartás elemei. A szaporító-anyag, az import állatok honosítása.  



 

13. hét. A ló azonosító okmány kiadásának jogszabályi háttere.  

 

14. hét. Tenyésztési programok a lótenyésztésben. A védett őshonos állatfajták megőrzésére 

szolgáló tenyésztési program összeállításának elvei. A szintetikus fajtákat tenyésztő 

szervezetek tenyésztési programjának felépítése. 

 

Az évközi ellenőrzés módja: Elvárt a tanórákon való megjelenés 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy 

Oktatási segédanyagok: a foglalkozások diasorai 

Ajánlott irodalom:  
A tenyésztésszervezés uniós és magyarországi jogszabályai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Követelményrendszer 
2017/18 tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Ló esztétikai előkészítése MTFSN_A_111-K2 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Mihók Sándor, professzor emeritus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Boros Sándor, lovasedző 

Szak neve, szintje: Ménesgazda Felsőfokú Szakképzés 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 0 + 2 gyakorlati jegy 

A tantárgy kredit értéke: 2. 

 

A tárgy oktatásának célja: A hallgató megtanulja a bármilyen célból bemutatásra került lovat 

a lehető legelőnyösebb állapotában bemutatni (tenyészszemlén, kiállításon, vevőnek), 

mindenekelőtt a lónak (csikónak) ápoltsága és szőrzetének előnyösen ható alakításával. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1. hét. Baleset és sérülésvédelem a lovak körül. 

 

2. hét. A ló ápolásának szerepe, jelentősége és annak esztétikai hatása. Az ápolás eszközei. Az ápolás 

gyakorlása. 

 

3. hét. Az ápolás jellege és mikéntje a munkavégzés jellegétől és a tartástechnológiától függően. 

Az ápolás gyakorlása. 

 

4. hét. . A fej (orrlukak, szemkörnyék, fül, üstök) előkészítése bemutatóra (tenyészszemlére, kiállításra, 

show bírálatra, eladásra). Mindezek gyakorlása 
 

5-6. hét. A nyak előkészítése, különös tekintettel a sörényre. A sörény ritkítása, fonása, vágása, 

csomózása a bírálat jellegétől és a ló fajtájától függően. Különböző fonásmódok elsajátítása. A nyak 

előkészítésének segédeszközei. Gyakorlás. 
 

6. hét. A törzs fedőszőrének különböző mintákba fésülése. Ezek gyakorlása. 

 

7. hét. A lábvégek, mindenekelőtt a bokák (de akár a szár is, pl. hidegvérű lovaknál) 

előkészítése pl. bokaszőrök eltávolítása, vagy rövidítése. Gyakorlás. 

 

8.-9. hét. A lábvégek és paták előkészítése. Bokaszőrök rövidítése, vagy levágása. A pataigazító 

reszelések, szükség esetén faragás. Ezek gyakorlása 

 

10. hét. A szemlére (kiállításra) kerülő állat patájának zsírozása, fényezése. A patazsírozás szabályai. 

Mindezek gyakorlása. 

 

11.-12. hét. A farok előkészítése (nyírás, fonás, felkötözés, vágás/kurtítás). A farok vágásának 

szabályai, fajtánként és bírálati szempontonként. A farok felkötése. A farokszőrökkel kapcsolatban 

minden előkészítés gyakorlása. 

 

13. hét. A ló előkészítéshez használható és tiltott kozmetikai szerek és eszközök. 

 

14. hét. A lovak bemutatásához használ szerszámzat (különféle kantárak, felvezető-szár, 

hevederek, ostorok) ápolása, előkészítése. A felvezető lovas öltözékének ápolása, előkészítése. 



Évközi ellenőrzés módja: A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező, a gyakorlat 

jellegéből adódóan azt pótolni szinte lehetetlen. Az ellenőrzés a felvezetés minőségének 

javulásával mérhető. 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy. 

 

Oktatási segédanyagok: A gyakorlat jellegéből adódóan azt jegyzetekből, könyvből 

elsajátítani nem lehet. Sokat segítenek viszont a lovak előkészítése terén nagy hagyományú 

országok (tenyésztőszervezetek) által közzétett kisfilmek. 

 

Ajánlott irodalom:  

A gyakorlat jellegéből adódóan azt jegyzetekből, könyvből elsajátítani nem lehet. Sokat 

segítenek viszont a lovak előkészítése terén nagy hagyományú országok 

(tenyésztőszervezetek) által közzétett kisfilmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Követelményrendszer 
2017/18 tanév II. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Ló felvezetés MTFSN_A_112-K2 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Mihók Sándor, professzor emeritus 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Boros Sándor, lovasedző 

Szak neve, szintje: Ménesgazda Felsőfokú Szakképzés 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 0 + 2 gyakorlati jegy 

A tantárgy kredit értéke: 2. 

 

A tárgy oktatásának célja: A hallgató megtanulja a bármilyen célból bemutatásra kerület 

lovat a lehető legelőnyösebb állapotában bemutatni (tenyészszemlén, kiállításon, vevőnek) 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1. hét. A felvezető felkészülése a jó és helyes felvezetéshez. A felvezető állóképességének 

fontossága. A ló jármódjai. A ló mozgása különböző jármódokban. A felvezetés gyakorlása 

lépés jármódban.  

 

2. hét. A felvezető ló melletti elhelyezkedése a felvezetés során. A ló és a felvezető mozgásának 

összehangolása. Az „ostoros” fogalma, feladata és helyezkedése a felvezetésben. 

 

3.-4. hét. A bemutatás szakszerűségének gyakorlása különböző jármódokban.  

 

4.-5. hét. A felvezető, az ostoros és a ló közötti összhang, harmónia megteremtése.  

 

6. hét. A felvezetés gyakorlása különböző segédeszközökkel és ezek használatának gyakorlása 

(lovagló pálca, díjlovas pálca) 

 

7. hét. A helyes fordulatok gyakorlása lépés és ügetés jármódokban. A fordulókban követendő 

szabályok, jármódtól függően. Teendők a ló (csikó) elrohanásakor) 

 

8. hét. Ló és lovas közötti kommunikáció, a segítségek adása és azok értelmezése, végrehajtása. 

A segítségek használata különböző érzékenységű lovaknál, csikóknál. 

 

9. hét. A ló ápoltsága, felkészítése a felvezetésre lépés és ügetés jármódban. 

 

10. hét. A megállítás szabályai. A megállítások gyakorlása. 

 

11. hét. A mének, a kancák, a csikók felvezetésnek szabályai. A különböző korú és ivarú lovak 

felvezetésének, felállításának szabályai. 

 

12. hét. A felvezetéshez használt kantártípusok fajtától, bírálattól függően. A ló 

felszerszámozása és annak jellege különféle bírálatok esetén. 

 

13. hét. A ló felvezetése és megállítása fényképezéshez. A felvezető feladata a 

fényképezéskor. A ló szerszámozásának szempontjai fényképezéskor. 

 

14. hét. Az elővezető (felvezető) öltözéke, az elővezető (felvezető) ápoltsága. A felvezetésben 

megkövetelt figyelem a talaj típusától és állapotától függően. 



Évközi ellenőrzés módja: A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező, a gyakorlat 

jellegéből adódóan azt pótolni szinte lehetetlen. Az ellenőrzés a felvezetés minőségének 

javulásával mérhető. 

Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy. 

 

Oktatási segédanyagok: A gyakorlat jellegéből adódóan azt jegyzetekből, könyvből 

elsajátítani nem lehet. Sokat segítenek viszont a nagy hagyományú felvezetőképző országok 

(tenyésztőszervezetek) által közzétett kisfilmek. 

 

Ajánlott irodalom:  

A gyakorlat jellegéből adódóan azt jegyzetekből, könyvből elsajátítani nem lehet. Sokat 

segítenek viszont a nagy hagyományú felvezetőképző országok (tenyésztőszervezetek) által 

közzétett kisfilmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


