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A gyakorlat helyének kiválasztása, főbb feladatkörök: 

 

A szakmai gyakorlat helyszínét (helyszíneit) a hallgató szabadon választhatja ki, melyről 

szakfelelősét (Dr. Bartos Ádám), vagy a gyakorlati képzés felelősét (Dr. Nagy Szabolcs) 

tájékoztatni köteles. A megadott gyakorlati hellyel (helyekkel) a Georgikon Kar szerződést 

köt. Egy választott helyen min. 5 hét töltendő. 

 

Gyakorlat időbeosztása és a főbb feladatkörök: 

 

A szakmai gyakorlat megosztva, a képzés második félévét követő nyár folyamán (5 hét; 200 

óra), valamint a negyedik félév szorgalmi időszakában (9 hét; 360 óra) teljesítendő. 

A hallgatóknak a gyakorlat során aktívan részt kell venniük a fogadó cég lótenyésztéssel, 

lótartással és lovaglással kapcsolatos munkáiban, a gyakorlatban alkalmazniuk kell a korábbi 

elméleti képzésben elsajátított ismereteket. A gyakorlat feladatkörei részletesen: 

 Lótenyésztéssel kapcsolatos feladatok (fedeztetés/termékenyítés, vemhesség vizsgálat, 
ellés, csikónevelés, választás) 

 Lovasoktatással kapcsolatos feladatok (fiatal lovak alapképzése, lovak képzése, 
tréningezése, versenyekre, bemutatókra, tenyésszemlékre való felkészítése)  

 Napi, időszakos munkafolyamatok (almolás, takarmányozás, legelő és karbantartása, 
lovak egészségi állapotának vizsgálata, vakcinázás, vérvétel, körmözés, patkolás) 

 Adminisztratív és egyéb feladatok (állomány nyilvántartás, takarmány mérleg 

készítése, takarmányadagok összeállítása, részvétel lóeladási, programszervezési 

megbeszéléseken, dolgozói eligazításokon) 
 

 

Munkatapasztalat beszámítása a teljesítésbe: 

A részidős képzési formában a szakmai gyakorlatra vonatkozó előírások, valamint a 

szakmai gyakorlat alóli részbeni felmentésre, illetve a munkatapasztalat beszámítására 

vonatkozó szabályok a következők: 

- Részidős képzésben a gyakorlat hossza 240 óra.  

- Felmentést, illetve részleges felmentést jelent a korábbi szakmailag elfogadható 

mezőgazdasággal foglalkozó munkahelyen eltöltött legalább egy év munka, vagy 

gyakornoki idő igazolása. 

 

Tantervi helye:  

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat időtartama 14 hét (560 óra), 

levelezős képzésben 6 hét (240 óra), amiből összefüggően minimum 5 hetet kell letölteni. 

Ennek teljesítése a képzés 4. félévében (adott esetben a 2. félév utáni nyári időszakban egy 

része letölthető) történik. 

A számonkérés, értékelés módja:  

A gyakorlatról a hallgatónak szakmai beszámolót kell készíteni, mely tartalmazza a 

gyakorlóhely leírását, az ott végzett tevékenységek felsorolását, a napi és időszakos 

munkarend bemutatását, valamint a végzett tevékenységek és munkafolyamatok tételes 

leírását. A gyakorlóhely vezetője írásban értékeli a hallgató teljesítményét, a szakmai 

gyakorlat elfogadását.  

A hallgató az írásbeli beszámolót, a gyakorlat teljesítéséről szóló igazolással együtt köteles 

eljuttatni a képzésért felelős tanszékre (Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék). A 

nyári szakmai gyakorlat teljesítésének elfogadása a leadott írásos anyag, az üzemi 

témavezető értékelése, valamint szóbeli (MS Power Point-os) beszámoló alapján történik. 


