
 
 

Tantárgy neve: Sportlótenyésztés-lovassportszervezés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 66%/33% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: például esetismertetések, 
tematikus prezentációk, üzemlátogatás, demonstrációs laboratóriumi gyakorlatok, terepi 
bemutatók, stb. 

A számonkérés módja: kollokvium 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: önálló projektfeladatok, számítási 
feladatok, tervezési feladatok, laboratóriumi gyakorlat előtti kis ZH, stb. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév 

Előtanulmányi feltételek:  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

A tantárgy oktatásának általános célja, hogy a hallgatók a félév során áttekinthessék a lóversenyzés 
és a különböző lovassportok fontosabb jellemzőit, szabályait. Ismertetésre kerülnek a különböző 
értékmérő tulajdonságok, azok genetikai meghatározottsága, a tulajdonságok közötti genetikai 
összefüggések. Megismerik a sportlovak takarmányozását, a történelmi méneseket. Rálátást 
nyernek a napjainkban lovassportokban gyakran szereplő lófajtákról, azok kialakulásáról. 
 

1. A lótenyésztés története, a hazai lótenyésztés korszakai. 
2. A (sport)lótenyésztés hazai és nemzetközi helyzete, gazdasági jelentősége. 
3. A lóversenyzés fogalma, formái, fontosabb jellemzői. 
4. A lovassportok fogalma, formái, fontosabb jellemzői (díjlovaglás, díjugratás). 
5. A lovassportok fogalma, formái, fontosabb jellemzői (military, fogathajtás). 
6. A lovassportok fogalma, formái, fontosabb jellemzői (lovastorna, western lovaglás, 

távlovaglás, távhajtás). 
7. A pályaépítés szabályai, lovasbírói ismeretek. 
8. A sportlovak értékmérő tulajdonságai, a tulajdonságok közötti genetikai összefüggések. 
9. Teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés. 
10. Sportlovak takarmányozása, a takarmány összeállításának szempontjai. 
11. Történelmi ménesek Magyarországon 
12. Fajtatan 
13. Fajtatan 
14. Fajtatan 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 

A gyakorlat általános célja, hogy a hallgatók a félév során áttekinthessék a lóversenyzés és a 
különböző lovassportok fontosabb jellemzőit, szabályait, rálátást nyerjenek a napjainkban 
lovassportokban gyakran szereplő lófajtákról, azok kialakulásáról. 
 

1.-2.: A lóversenyzés megismertetése videók megtekintésén keresztül 
3.-4.: A díjlovaglás megismertetése videók megtekintésén keresztül 



5.-6.: A díjugratás megismertetése videók megtekintésén keresztül 
7.-8.: A military megismertetése videók megtekintésén keresztül 
9.-10.: A fogathajtás megismertetése videók megtekintésén keresztül 
11-12.: A lovastorna és a western lovaglás megismertetése videók megtekintésén keresztül 
13.-14.: A távlovaglás és a távhajtás megismertetése videók megtekintésén keresztül 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. BODÓ I. – HECKER W. (1992): Lótenyésztők kézikönyve. Mg. Kiadó, Budapest. 
963-7518-13-4 

2. MIHÓK S. – PATAKI B. (2003): Lófajták. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 978-
9632-864-716 

3. ERNST J. – KALM E. – MIHÓK S. – PATAKI B. (2001): Ló és szamár. 
Mezőgazda Kiadó. Budapest. 963-9358-00-2 

 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Javasolt a ténylegesen vállalható, tematika alapján elvileg garantálható deszkriptorok 
megjelölése. 
 

a) tudása 
- Ismeri az állattenyésztés természettudományi, biológiai alapjait. 
- Ismeri a korszerű tenyésztési, állattartási, szaporítási és takarmányozási technológiákat. 

b) képességei 
- Képes a tenyésztés, az állati termékek termelési, feldolgozási és értékesítési folyamatainak 
tervezésére, szervezésére és irányítására. 
- Tevékenysége teljes kapcsolatrendszerében képes a szakhatóságokkal és a szakmapolitikát 
képviselő szervezetekkel történő kommunikációra. 

c) attit űdje: 
- Tevékenysége teljes kapcsolatrendszerében képes a szakhatóságokkal és a 
szakmapolitikát képviselő szervezetekkel történő kommunikációra. 
- Igényli a szakmai fejlődést, és vállalja a továbbképzések keretében történő önfejlesztést. 

d) autonómiája és felelőssége: 
- Önállóan választja ki az alkalmazott technológiákat. 

− - Önállóan dönt az általa irányított ágazat vagy populáció tenyésztési, nemesítési 
stratégiáinak megalkotása terén. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Posta János. adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):  

 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat): 

- 

Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 
megajánlott jegy, stb.): 

- 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 



dokumentációja, stb.): 

A gyakorlati foglalkozások látogatása. 

 

Vizsgakérdések, tételsor: 

1. A hazai lótenyésztés korszakai 
2. A lóversenyzés fogalma, formái, fontosabb jellemzői 
3. A díjlovaglás fontosabb jellemzői 
4. A díjugratás fontosabb jellemzői 
5. A military fontosabb jellemzői 
6. A fogathajtás fontosabb jellemzői 
7. A lovastorna és a western lovaglás fontosabb jellemzői 
8. A távlovaglás és a távhajtás fontosabb jellemzői 
9. A pályaépítés szabályai, lovasbírói ismeretek  
10. A sportlovak értékmérő tulajdonságai 
11. Teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés. 
12. Sportlovak takarmányozása, a takarmány összeállításának szempontjai. 
13. Történelmi ménesek Magyarországon 
14. Őshonos magyar lófajták 

 
 


