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I.  

Adatlap 

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: 

Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzési szak 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

Lovaskultúra oktató 

3. A szakirányú továbbképzési szak képzési területe: 

Sporttudományi képzési terület 

4. A felvétel feltételei: 

Bármely képzési területen alapképzésben szerzett fokozat (BSc, BA, 

korábbi képzési rendszerben főiskolai oklevél). 

5. Képzési idő: 

4 félév  

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

120 kredit  

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben: 

 

A képzés célja a különféle tudományterületeken felsőfokú diplomát szerzett, lovaskultúrában 

jártas szakemberek továbbképzése, ennek eredményeként széles látókörű, minőségi elméleti 

és gyakorlati tudással rendelkező lovas értelmiségi réteg kinevelése. A megszerzett elméleti 

és gyakorlati ismereteik birtokában a végzett szakemberek képesek a lovaskultúra különböző 

területein (oktatás-nevelés, sport, menedzsment, turizmus, szakértői tevékenység, egyéb 

szolgáltatás) állami, civil szervezeti, és magánszektorban eredményesen tevékenykedni, a 

feladatok ellátásához szükséges legújabb ismereteket kreatívan alkalmazni. 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 

a) A lovaskultúra oktatókra jellemző meghatározó kommunikációs, etikai és 

szaknyelvhelyességi ismeretek, a lovas sportszakmai, pegadódiai, és vállalkozásvezetési 

jártasság, valamint személyes, társas és módszer kompetenciák.  

b) Elméleti ismeretek: Az elméleti jellegű, alapozó tárgyak ismerete (human élettani, 

edzéselméleti tantárgyak, kutatásmódszertan, sportmenedzsment) 

c) Neveléselméleti ismeretek (pedagógia, pszichológia, gyógypedagógia alapjai) 

d) Szakterületi speciális tantárgyak ismerete (lovaskultúra, lovas hagyományok, 

állatorvostudományi alapismeretek, lovassportok elmélete és gyakorlata, lovasoktatás és 

lovasedzés módszertan, belovaglás, lótenyésztés, gyógylovaglás) 

e) Lovasvállalkozások menedzsmetje és turisztikai ismeretek 

f) Megszerezhető személyes készségek: 



− oktatáshoz, sportoktatáshoz szükséges pedagógiai és pszichológiai készségek 

− tanulói csoportok munkájának tervezése, szervezése, irányítása 

− empátia a tanítvány és a ló iránt 

− lovas sportfoglalkozás folyamatának terverzése, irányítása 

− sporttudományi ismeretek megfelelő alkalmazása 

− human- és állatorvostudományi alapismeretek alkalmazása 

− lovakkal és lovasokkal való szakszerű és etikus bánásmód 

− problémamegoldó képesség 

− szervezőkészség, 

− együttműködési és kapcsolatteremtő készség, 

− kreatív vezetői, irányító készség 

− felelősségtudat, pontosság, elkötelezettség és igény a minőségi munkára, 

− szakmai továbbképzésre, önképzésre való igény és igényesség. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A lovaskultúra oktató katalizátorként vesz részt az oktatási, a gazdasági-turisztikai és a 

sport szektorhoz kötődő lovas tevékenységek között. Átfogó társadalomtudományi, 

gazdálkodási, egészség- és sporttudományi, valamint kulturális ismereteikkel az új lovas 

értelmiség alappilléreivé válhatnak.  

A képzésben résztvevők a lovaskultúra ismereteinek korszerű, magas színvonalú 

oktatásával hozzájárulnak: 

- a lovassport, a lóverseny, a szabadidős lovaglás, a lovasturizmus, a gyógylovaglás 

népszerűsítéséhez, széleskörű elterjesztéséhez, társadalmi megítélésének javításához,  

- a szabadidős lovaglás és a lovassport fejlesztésével az életminőség javításához,  

- a lovas turizmus fejlesztéséhez, a magyar lovas élet sikerességéhez, 

- a természetet jól ismerő, értékeit védő fiatal nemzedék neveléséhez.  

 

A képzés megszerzésével betölthető munkakörök: 

 Nevelési-oktatási intézményeknél a lovaskultúrával kapcsolatos tantárgyak és 

ismeretkörök oktatása. 

 Nevelési-oktatási intézményeknél lovas sportszolgáltatás nyújtása, a diákok 

versenyekre való felkészítése. 

 Lovas sportági mozgásprogramok tervezése, szervezése és vezetése a közoktatási 

intézmények tanórán kívüli és szünidei sportrekreációs foglalkozásai, tanfolyamai 

és táborai részére. 

 Edzői tevékenység végzése, a sportolók versenyekre való felkészítése. 

 Egészségmegőrző és lovas sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezése. 

 Életminőség-javító lovas foglalkozások szervezése és vezetése. 

 Sportos, szórakoztató, aktív kikapcsolódást célzó (szabadidős és csapatépítő) 

lovas programok összeállítása, megszervezése és vezetése minden korosztály 

számára. 

 Lovasturista-csoportokkal kapcsolatos idegenvezetői, pénzügyi, vendéglátói 

tevékenység, lovastúrák szervezése és vezetése. 

 Lovas vállalkozások és civil szervezetek létesítése, menedzsmentje, felelős 

szakmai tevékenység. 

 Szakreferensi feladatok ellátása, kutatói tevékenység. 

 



8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditértékek: 

Alapozó ismeretek:  18 kredit 

Neveléstudományi ismeretek:  15 kredit 

Szakterületi speciális ismeretek:  71 kredit 

Gazdálkodás és turizmus ismeretek:  10 kredit 

Szakmai gyakorlat - tábor:    4 kredit 

9.    A szakdolgozat kreditértéke: 2 kredit 

10.     A szak indításának tervezett időpontja: 2016 szeptember 

11.    Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása 

 

Budapest, 2016. július 13.  

 

 

 

    Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos 
                     rektor 

 

 

 

 

 



II.  

A képzés rendszere 
 
 
 

 

1. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményei szabályozásának 

indoklása 

 

A lovaskultúra a magyar kultúrának szerves részét képezte történelmünk során, 

azonban az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult. A lovasélettel, lovas 

tevékenységekkel kapcsolatos elvárások az elmúlt évtizedekben a világ valamennyi 

fejlett országában jelentősen átalakultak, a lovaskultúra már jelentős gazdasági 

tényezővé vált. Az egészséges életmódra nevelés, a betegség prevenció egyik jelentős 

eszköze ezekben az országokban a ló. A szakemberképzés egységes, magas szintű 

ezekben az országokban, jól felszerelt lovardák, lovas panziók várják a lovagolni 

vágyókat. A lovas sportágakhoz kötődő iparágak fejlettsége, a szakemberek biztos 

megélhetése közvetett eredménye a lovaskultúra fejlettségének.  Hogy lépést 

tarthassunk a nemzetközi trendekkel, szükség van olyan széleskörűen képzett lovas 

szakemberekre, akik hagyományainkra támaszkodva képesek a magyar lovaskultúra 

fejlesztését elősegíteni. 

Ahhoz, hogy a magyar lovas értelmiség megfelelő számban és színvonalon képezze a 

jövő lovas nemzedékeit, őrizze lovas hagyományainkat, szükség van olyan 

lovaskultúra oktatókra, akik a lovas tevékenységeket népszerűsítik, az olimpiai lovas 

sportágak oktatói, ugyanakkor képesek lovas vállalkozások irányítására, a 

lovasturizmus fellendítésére. Megállják a helyüket oktatási-nevelési intézményekben 

oktatóként, felsőoktatásban kutatóként is. 

A képzési program ezen kihívásoknak való megfeleléshez, a feladatok hatékony és 

szakszerű ellátásához nyújt komplex struktúrában elméleti és gyakorlati ismereteket. 

 

2. A képzés rendszere 

 

A képzésre bármely szakon szerzett alapfokozat (BSc, BA, korábbi képzési 

rendszerben főiskolai oklevél) birtokában lehet jelentkezni.  

 

A Lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzési szakon a záróvizsgára bocsátás 

feltétele: a) a témavezető által elfogadásra javasolt szakdolgozat b) a mintatantervben 

meghatározott tantárgyi követelményeknek teljesítése, 120 kredit megszerzése. 

Sikeres záróvizsga után a végzett hallgatók Lovaskultúra oktató szakirányú 

továbbképzési oklevelet szereznek. 

 

3. A  képzés szervezési formája 

 

A képzés szervezési formája: részidős képzés, levelező tagozatos munkarendben. A 

tananyagot nyomtatott és elektronikus formában bocsátjuk hallgatóink rendelkezésére.  

Az intézmény honlapján az egyes tantárgyak tanulását támogató diasorok érthetők el. 

A hallgatók nyomtatott, az egyéni haladást is támogató tanulási útmutatót, képzési 

tájékoztatót is kapnak. Az egyéni felkészülést segítik a tájékoztatóban megjelentetett 

tantárgyi követelmények, az előadások tematikái, és a záróvizsga kérdései, a 

szakdolgozati témaajánlatok, tartalmi-formai követelmények. 

 



Az egyéni tanulás irányításához, segítéséhez konzultációs, kontaktórák tartoznak. A 

gyakorlati tárgyak esetében a hallgatókat olyan létszámú csoportokba osztjuk, amelyek 

a konzultációkon a tananyag problémáinak feldolgozására és a téma szintetizálására 

optimális lehetőséget biztosítanak. A kontaktórák mellett a hallgatók egyéni 

felkészülését támogatják az előre megadott szakirodalmi anyagok, az intézményi 

internet elérhetőség, valamint az oktatók tantárgyankénti személyes konzultációs 

tevékenysége. Figyelembe véve a hallgatók elfoglaltságát, területi szétszórtságát, a 

konzultációs időpontokba döntően a hétvégi napokat is bevesszük.  

 

 

4. Átjárhatóság 

 

Ha más felsőoktatási intézményben szervezett lovas sporttudományi, illetve egyéb, 

hasonló tantárgyi követelményeket tartalmazó képzésben résztvevő hallgató kíván 

átjelentkezni a képzésre és dokumentáltan bizonyítja, hogy eddigi tanulmányai a képzés 

képesítési követelményeinek megfelelnek, akkor  a TVSz  alapján bekapcsolódhat a 

képzésbe. A képzésben elfogadható tantárgyakról a Kreditátviteli Bizottság egyéni 

elbírálás alapján dönt. 

 

 

5. A képzés minőségpolitikája 

 

A képzést indító TE a minőségi munka folyamatos biztosítása érdekében 

minőségbiztosítási rendszert működtet. Ennek megfelelően: 

− A beiratkozáskor a hallgató elektornikus „Tanulmányi tájékoztató” füzetet kap, 

amelyben a hallgatói jogviszonyra vonatkozó legfontosabb jogszabályi 

rendelkezések, valamint az egyetem belső szabályzatai rendelkezéseinek 

kivonata található. Tartalmazza a mintatantervet, a képzés hálótervét, a 

tantárgyi adatlapokat, valamint a szakdolgozat formai követelményeit, a 

záróvizsga tételsorokat, a jogorvoslati rendszert, a HÖK jogosítványait. 

− A minőségbiztosítás módszerei: az oktatási folyamat előkészítése, a feladatok 

és az elvégzett gyakorlatok nyomon követése, a vizsgaeredmények összegzése, 

a hallgatói vélemények és az oktatók észrevételeinek összegyűjtése, elemzése, 

a ciklusos önértékelés elvégzése. Folymatosan bővülő szakirodalmi bázis. 

− A fejlesztési politika: a tantárgyfelelős irányításával a tapasztalatokés a 

jogszabályi elvárások alapján a szükséges tartalmi és módszertani 

változtatások megállapítása és bevezetése, illetve a fejlesztési javaslatok 

kidolgozása. 

− A képzésvezető és az általa felkért személy ellenőrzési terv alapján látogatják a 

konzultációkat és a vizsgákat. Tapasztalataikat megvitatják, ha szükséges 

intézkedési tervet készítenek. 

− A konzulensek szakmai fejlesztése érdekében folyamatosan információkat 

nyújtunk. Véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikérjük, fejlesztési 

alapnak tekintjük. 

 

 

6.  A képzés fejlesztési politikája 

 

 

A folyamatos fejlesztésben legfőbb célkitűzésünk, hogy megfeleljünk a levelező oktatás 

módszertani követelményeinek, különös tekintettel a sportéági gyakorlatokra, 



megjelentetett tananyagaink (papír alapú és internetes) tartalmukban és formájukban is 

ehhez igazodjanak. A felsőoktatásban végbemenő reformokra tekintettel a minőségi 

oktatást csak akkor tudunk nyújtani, ha a változások ismertetését beépítjük a 

tananyagba. 

Képzésünk továbbfejlesztésében szükségesnek tartjuk, hogy a jegyzet formájában 

kiadott tananyagokat folyamatosan korszerűsítsük és igazítsuk a felsőoktatás 

változásaihoz. A tananyagok feldolgozását gyakorlati tapasztalatszerzéssel és a 

multimédia eszközeivel is támogatjuk. A folyamatos fejlesztés érdekében kutatási 

pályázat kiírását tervezzük a konzultációk, a tananyagok fejlesztésére. 

Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzésük 

megszervezésével tartjuk a kapcsolatot. 



III.  

 A képzés tanterve 
 

A képzés hálóterve 

 

LOVASKULTÚRA OKTATÓ                                                      
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 3. FÉLÉV 4. FÉLÉV Össz         
óra   

szám 

Össz 
kredit 

SZÁMON 
KÉRÉS óra 

kr 
óra 

kr 
óra 

kr 
óra 

kr 
e gy e gy e gy e gy 

Alapozó tantárgyi modul                         84 18   

Humán anatómia és élettan I. 16 0 3                   16 3 K 

Humán anatómia és élettan II.       16 0 3             16 3 K 

Gimnasztika I. 12 0 2                   12 2 Gy 

Gimnasztika II.       0 8 2             8 2 Gy 

Edzéselmélet és módszertan I.       8 0 2             8 2 Gy 

Edzéselmélet és módszertan II.             8 0 2       8 2 K 

Sportmenedzsment             8 0 2       8 2 Gy 

Kutatásmódszertan             8 0 2       8 2 Gy 

Neveléstudományi modul                         64 15   

Pedagógia I. 16 0 3                   16 3 K 

Pedagógia II.       12 0 3             12 3 K 

Pedagógia III.             12 0 3       12 3 K 

Pszichológia, sportpszichológia I.       8 0 2             8 2 K 

Pszichológia, sportpszichológia II.             8 0 2       8 2 K 

Gyógypedagógia alapjai             8 0 2       8 2 Gy 

Szakterületi speciális tantárgyak                         394 71   

Lovaskultúra alapjai 16 0 3                   16 3 K 

Lóegészségtan I. 28 0 4                   28 4 K 

Lóegészségtan II.       32 4 6             36 6 K 

Lótenyésztési ismeretek       12 0 2             12 2 Gy 

A lovas képzésének alapjai 14 8 4                   22 4 Gy 

Lósportok 0 4 1                   4 1 aláírás 

Bevezetés a lovassportokba 14 18 6                   32 6 Gy 

Lovassportok elmélete és gyakorlata I.       26 34 10             60 10 Gy 

Lovassportok elmélete és gyakorlata II.             30 30 10       60 10 Gy 

Lovassportok elmélete és gyakorlata III.                   10 20 5 30 5 Gy 

Bevezetés a lovasoktatásba       10 12 4             22 4 Gy 

Lovasoktatás módszertani gyakorlata             2 8 3       10 3 Gy 

Lovasedzés módszertana                   2 10 3 12 3 Gy 

Fiatal ló alapkiképzése             10 2 3       12 3 Gy 

Hagyományőrző lovaskultúra                   4 18 4 22 4 aláírás 

Gyógylovaglás                   6 10 3 16 3 Gy 

Gazdálkodás és turizmus modul                         58 10   

Lovas vállalkozások menedzsmentje                   28 0 5 28 5 K 

Lovasturizmus, lovastúra-vezetés                   18 12 5 30 5 K 

Szakmai gyakorlat - tábor       kk 2       kk 2 kk 4 aláírás 

Diplomamunka             kk 1 kk 1 kk 2 aláírás 

ÖSSZESEN: 116 30 26 124 58 36 94 40 30 68 70 28 600 120 
  

 



A szakdolgozat 

 

A szakdolgozat olyan empirikus vizsgálaton, szintetizáló elméleti elemzésen vagy innovatív 

alkotó munkán alapuló szakmai feladat megoldása, amellyel a hallgató tanúsítja, hogy 

tájékozott témájának szakirodalmában és hazai gyakorlatában, önállóan képes a szakon tanult 

ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. 

 

A szakdolgozatra vonatkozó követelményeket a TE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata 

tartalmazza.  

 

A szakdolgozat elkészítéséhez az intézmény az alábbi támogatást nyújtja: 

 A témaválasztást egy ajánlott (tantárgyhoz rendelt) címjegyzék segíti, de 

minden hallgató saját maga is választhat témát, amelynek azonban meg kell 

felelnie a képzésről szóló jogszabályi rendelkezéseknek. A választott témát a 

tantárgyi oktató és a szakfelelős hagyja jóvá. 

 A témavezetőket a képzésben résztvevő oktatók közül - a hallgató kérését is 

figyelembe véve – az illetékes szakvezető jelöli ki.  

 A témavezető feladata, hogy megfelelő szakirodalmat javasoljon a hallgatónak, 

segítse a vázlat összeállításában és folyamatosan kísérje figyelemmel a 

diplomamunka elkészítését. 

 A kidolgozás módszereire a TE előírásai kötelezőek, amelyről a témavezetők 

külön módszertani útmutatót kapnak.  

 A szakdolgozat bírálatára a felsőoktatás területén dolgozó elismert szakember, 

valamint a képzés oktatója kaphat felkérést a szak vezetőjétől. 

 A szakdolgozat elkészítésére vonatkozó útmutatót és annak bírálati 

szempontjait, a javasolt témajegyzéket a hallgatók a beiratkozáskor megkapják. 

 

Védésre csak olyan szakdolgozat engedhető, amelyet a témavezető előzetesen védésre 

bocsáthatónak minősít. A szakdolgozat minősítése 5 fokozatú skálán történik. 

 

Záróvizsga 

 

A záróvizsga követelményrendszere: a záróvizsga complex, vizsgatanításból, a 

szakdolgozat megvédéséből, és szóbeli vizsgából áll a képesítési követelményeknek 

megfelelően. A szóbeli vizsga témakörei egymással összefüggésben a főbb tanulmányi 

területek tárgyaiból alakítandók ki, különös tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeire. A záróvizsgára vonatkozó további követelményeket a TVSZ fogalmazza 

meg.  

 

Oklevél 

 

A felsőoktatási törvény rendelkezik arról, hogy a szakirányú továbbképzésben kiadott 

oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, azzal azonos szintű végzettségnek felel meg. 

A TVSZ határozza meg az oklevél eredményének kiszámítási módját és minősítését. 



 

Tantárgy neve: Humán anatómia és élettan I.  

Tantárgyfelelős neve: Dr. Osváth Péter 

Óraszám: (elm+gyak) 16+0 Tanterv szerinti 

félév: 

1 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 3 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

1. Anatómia: 

Olyan anatómiai ismeretek kialakítása az emberi szervezet felépítéséről, amelyek alapul 

szolgálnak a funkciók megértéséhez, és más természettudományi és sportági szaktárgy 

elsajátításához. Különös tekintettel a csont-, az ízület-, valamint az izomtanra. 

 

2. Biológia: 

A sportegészségtani tanulmányokhoz szükséges biológiai alapismeretek elsajátítása. Az 

emberi szervezet felépítésének, alapvető működéseinek megismerése. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Dr. Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai I. kötet  Sport, Budapest 

Dr. Osváth Péter: Sportegészségügyi ismeretek 

 

Ajánlott irodalom:  
Szentágothai János: Functionalis anatómia I.kötet, Medicina, Budapest, 1975 ISBN 963 240 

Dr. Tarsoly Emil (szerk.): Funkcionális anatómia I. kötet, HIETE jegyzet, Budapest, 1994 

Werner Platzer: SH atlasz Anatómia I. Springer, Budapest, 1996 ISBN 963 845511 X 

Dr. Szerényi Gábor: Biológia érettségizőknek - I. kötet Tankönyv, Gimnáziumoknak és 

szakközépiskoláknak, Mozaik kiadó, 2015 



 

 

Tantárgy neve: Humán anatómia és élettan II.   

Tantárgyfelelős neve: Dr. Osváth Péter 

Óraszám: (elm+gyak) 16+0 Tanterv szerinti 

félév: 

2 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 3 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása: 

 

1. Anatómia: 

Olyan anatómiai ismeretek kialakítása az emberi szervezet felépítéséről, amelyek alapul 

szolgálnak a funkciók megértéséhez, és más természettudományi és sportági szaktárgy 

elsajátításához. Különös tekintettel a belső elválasztású mirigyek, az ideg-, emésztő-, 

kiválasztó-, keringési-, légzőrendszer, valamint az érzékszervek működésére. 

 

2. Sportélettan: 

Megismerni a lovassport során esetlegesen megjelenő egészségkárosító hatásokat, ezek 

elkerülésének lehetőségeit. Az edzéselmélethez kapcsolódó élettani folyamatok megismerése. 

Elsősegély nyújtási technikáinak elsajátítása. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Dr. Osváth Péter: Sportegészségügyi ismeretek 

Dr. Pavlik Gábor: Élettan - Sportélettan  

 

 

Ajánlott irodalom:  
Dr. Frenkl Róbert: Sportélettan 

 



 

Tantárgy neve: Gimnasztika I.  

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Hamar Pál 

Óraszám:  (elm+gyak) 12+0 Tanterv szerinti 

félév: 

1 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 2 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A hallgatók megismerik a gimnasztika tárgyát, felosztását, cél-, feladat- és eszközrendszerét, 

alkalmazási területeit, a gyakorlatok alapformáit és hatásait. Elsajátítják a szakterület 

terminológiáját, a rajzírást, a gyakorlatok tervezését és vezetését.  

Az előbbiekhez hasonlóan megismerik a stretching hasznát, lehetőségeit, alkalmazását a 

fáradtság oldásában, a bemelegítésben és a mindennapi életben. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli dolgozat. 

 

Kötelező irodalom: 

Derzsy, B.(2006): Gimnasztika alapjai. Fit-Forma Welness Kft, Budapest 

 

Ajánlott irodalom:  
Metzing, M. (2003): Gimnasztika (Segédanyag gimnasztika vizsgához) TFTI. 

Szécsényi, J. (1992.): Stretching TF. Budapest 

Gárdos, M., Mónus A. (1991.): Gyógytestnevelés. TF. Budapest. 

 



 

Tantárgy neve: Gimnasztika II.  

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Hamar Pál 

Óraszám:  (elm+gyak) 0+8 Tanterv szerinti 

félév: 

2 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 1 

Kötelező előtanulmány(ok): Gimnasztika I. 

 

A tantárgy leírása:  

 

A Gimnasztika I. tantárgy keretében megszerzett elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A hallgató ismerje és hatékonyan alkalmazza a gimnasztika nyújtotta lehetőségeket 

tormatermi körülmények között és a lovasoktatás során egyaránt. Általános bemelegítés 

levezénylése. Vezényszavak és szakkifejezések helyes alkalmazása, szemléltetés, 

segítségnyújtás, eszközhasználat. Hibajavítás, dicséret alkalmazása. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Gyakorlatvezetés. 

 

Kötelező irodalom: 

Derzsy, B.(2006): Gimnasztika alapjai. Fit-Forma Welness Kft, Budapest 

 

Ajánlott irodalom:  
Metzing, M. (2003): Gimnasztika (Segédanyag gimnasztika vizsgához) TFTI. 

Szécsényi, J. (1992.): Stretching TF. Budapest 

Gárdos, M., Mónus A. (1991.): Gyógytestnevelés. TF. Budapest. 

 



 

Tantárgy neve:  Edzéselmélet és módszertan I. 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Hamar Pál 

Óraszám:  (elm+gyak) 8+0 Tanterv szerinti 

félév: 

2 

Számonkérés módja:  gyakorlat Kredit: 2 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

Cél, hogy a lovaskultúra oktatók ismerjék meg és alkalmazzák az általános és sportág 

specifikus edzéselméleti és módszertani ismereteket a lovas sportolók felkészítésében. 

 

Az edzéselmélet és az edzés 

A tantárgy ismereteket nyújt az edzéselmélet és módszertan tárgy, cél-feladat és 

eszközrendszeréről, az edzés és jellemzőiről és a korszerű edzés elveiről. Az edzettség és az 

edzésrendszer és edzésmódszer kölcsönhatásairól.  

 

Alkalmazkodás (adaptáció) 

A testnevelés és sport területén az edzésterhelési összetevők, az elfáradás és a túlterhelés, 

túledzettség okait, tüneteit, kezelési módozatait vizsgálja. A szervezetre kifejtett hatások, 

edzéselvek és módszerek ismerete.  

 

Kondicionális képességek: az erő, az állóképesség és a gyorsaság fejlesztése 

Koordinációs képességek 

Az erő, állóképesség, gyorsaság, az ízületi mozgékonyság- hajlékonyság és a 

mozgáskoordinációs képességfejlesztő gyakorlatok szakszerű tervezése és alkalmazása, 

tekintettel az adott korosztályra, előképzettségre, edzettségi szintre és az adott terület 

specifikumaira.  

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli dolgozat 

 

Kötelező irodalom: 

Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. TF, Bp. 1991. 

 

Ajánlott irodalom:  

Rigler E.: Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai. rész: Alapfogalmak. A terhelés. 

Jegyzet az iskolarendszeren kívüli sportszakemberképző tanfolyamok részére Bp. 1993. 89. p. 

Nádori L.- Derzsy B.- Fábián Gy. - Ozsváth K. - Rigler. E. - Zsidegh M.: Sportképességek 

mérése. Sport. Bp. 1984. 397. p. 

Derzsy B.- Fábián Gy. - Ozsváth K. - Rigler. E. - Zsidegh M.: Tematikus ábragyűjtemény az 

edzéselmélet tanulmányozásához. TFTI Tanfolyami jegyzet, Bp. 1980. 160. p. 

 



 

Tantárgy neve:  Edzéselmélet és módszertan II. 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Hamar Pál 

Óraszám:  (elm+gyak) 8+0 Tanterv szerinti 

félév: 

3 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 2 

Kötelező előtanulmány(ok): Edzéselmélet és módszertan I. 

 

A tantárgy leírása:  

 

Cél, hogy a lovaskultúra oktatók ismerjék meg és alkalmazzák az általános és sportág 

specifikus edzéselméleti és módszertani ismereteket a lovas sportolók felkészítésében. 

 

Mozgástanulás 

A mozgástanulás elméleti alapjai, a sporttechnika elsajátításának fázisai Egyéni technika és 

hibajavítás a gyakorlás jelentősége. 

 

Stratégia és taktika 

A stratégia és a taktika kapcsolata zárt és nyílt jellegű mozgáskészség A sportágak 

csoportosítása a taktika jelentősége szerint. Döntés és anticipáció, taktikai gondolkodás. A 

csapat, együttműködés és feltételei. 

 

Versenyzés 

Edzés és versenyzés megkülönböztető jegyei, összhangja. Versenyzői típusok. Verseny 

előkészületek verseny előtti állapotok, rajtláz. 

 

Kiválasztás 

A sportbeli felkészítés folyamata, kiválasztás-kiválogatódás. A kiválasztás lehetőségei és a 

tehetség jellemzői. Próbák és tesztek felmérési eljárások. 

 

Edzéstervezés 

A tervezés jelentősége, sajátosságai. Az edzéstervezés alapelvei, menete. Terhelés ciklusok az 

éves edzéstervben. A terhelés terjedelme, intenzitása, valamint a forma kapcsolata az éves 

edzéstervben 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Szóbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Nádori László: Az edzés elmélete és módszertana. TF, Bp. 1991. 

 

Ajánlott irodalom:  

Rigler E.: Az általános edzéselmélet és módszertan alapjai. rész: Alapfogalmak. A terhelés. 

Jegyzet az iskolarendszeren kívüli sportszakemberképző tanfolyamok részére Bp. 1993. 89. p. 

Nádori L.- Derzsy B.- Fábián Gy. - Ozsváth K. - Rigler. E. - Zsidegh M.: Sportképességek 

mérése. Sport. Bp. 1984. 397. p. 

Derzsy B.- Fábián Gy. - Ozsváth K. - Rigler. E. - Zsidegh M.: Tematikus ábragyűjtemény az 

edzéselmélet tanulmányozásához. TFTI Tanfolyami jegyzet, Bp. 1980. 160. p. 

 



 

Tantárgy neve: Sportmenedzsment  

Tantárgyfelelős neve: Dr. Sterbenz Tamás 

Óraszám: (elm+gyak) 8+0 Tanterv szerinti 

félév: 

3 

Számonkérés módja:  gyakorlat Kredit: 2 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A sportmenedzsment tantárgy megismerteti a hazai és nemzetközi sportélet működési 

folyamatait, szervezeteit, a jogi és gazdasági szabályozásokat, valamint ezek hatását a sport 

területén. 

A tantárgy során a hallgatók betekintést nyerhetnek a vezetés elmélet alapjaiba, továbbá olyan 

külső környezeti hatásokat ismerhetnek meg, amelyek befolyásolják egy szervezet működését. 

A jövőbeni sportszakemberek számára a sportmenedzsment felvázolja a szervezetek típusait 

és formáit. A tantárgy tájékozottságot ad a szervezetek és a sportegyesületek gyakorlati 

vezetése tekintetében.  

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli dolgozat. 

 

Kötelező irodalom: 

Sterbenz és Géczi: Sportmenedzsment. Jegyzet. Semmelweis Egyetem, TSK (TF). 2012.  

2004. évi I. törvény a sportról 

157/2004 Kormányrendelet 

215/2004 Kormányrendelet 

2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról 

 

Ajánlott irodalom:  

Nyerges M.-Petróczi A. (1995): A sportmenedzsment alapjai. Budapest: Magyar Testnevelési 

Egyetem 

Dobák Miklós (1988): Szervezetalakítás és szervezeti formák. Budapest: Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó  

William D. Hitt (1990): A mestervezető. OMIKK  

 



 

Tantárgy neve: Kutatásmódszertan  

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kopper Bence 

Óraszám: (elm+gyak) 8+0 Tanterv szerinti 

félév: 

3 

Számonkérés módja:  gyakorlat Kredit: 2 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A kutatásmódszertan óra célja, hogy megismerjék a hallgatók a tudományos kutatás 

alapelemeit, a tudományos igényű vizsgálat kivitelezésének, az adatok feldolgozásának 

statisztikai módszereit, valamint a szakdolgozattal kapcsolatos követelményeket. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Szóbeli prezentáció. 

 

Kötelező irodalom: 

Fábián Gy.- Zsidegh M.(1998): A testnevelési és sporttudományos kutatások módszertana. 

MTE. Budapest. 

Nádori L. - Derzsy B. - Fábián Gy. - Ozsváth K.- Rigler E. - Zsidegh M.(1989): 

Sportképességek mérése. Sport. Budapest. 

 

Ajánlott irodalom:  
Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor, Tóth János (1999): Kutatás és közlés a 

természettudományokban. Osiris Kiadó, Budapest. 

Fidy Judit dr., Makara Gábor dr. (2005): Biostatisztika. InforMed 2002 Kft.  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/biostatisztika-1/ch02s08.html 



 

Tantárgy neve: Pedagógia I. 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gombocz János 

Óraszám:  (elm+gyak) 16+0 Tanterv szerinti 

félév: 

1 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 3 

Kötelező előtanulmány(ok):  

 

A tantárgy leírása:  

 

A pedagógiai szemlélet és felelősség formálása, ismeretek nyújtása a nevelés történetének és 

elméletének köréből, pedagógiai készségek alakítása. A pedagógiai gondolkodás útjai és 

tévútjai. Nevelő intézetek történeti fejlődése.  A nevelési folyamat értelmezési lehetőségei. A 

nevelés feladatai és módszerei. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Szóbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Gombocz J. – Trencsényi L. (2007.): Változatok a pedagógiára. Okker Kiadó, Budapest  

Bábosik I. (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest  

Gombocz J. (2004): A mentálhigiénés képzettségű pedagógus. Embertárs, 3. 196-207. 

 

Ajánlott irodalom:  

Aktuális tanulmányok a Magyar Pedagógia, a Mester és Tanítvány és az Új Pedagógiai 

Szemle c. folyóiratokból. 

 



 

Tantárgy neve: Pedagógia II. 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gombocz János 

Óraszám:  (elm+gyak) 12+0 Tanterv szerinti 

félév: 

2 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 3 

Kötelező előtanulmány(ok): Pedagógia I. 

 

A tantárgy leírása:  

 

1. Oktatás-nevelés módszertana 

A pedagógiai szemlélet és felelősség formálása, ismeretek nyújtása a nevelés történetének és 

elméletének köréből, pedagógiai készségek alakítása.  Kapcsolat építés, pedagógus 

személyisége és annak fontossága. Mozgás oktatás megindítása, mozgástanítás folyamata. 

 

2. Lovaskultúra oktatása 

A hallgatók ismerjék meg az iskolai lovaskultúra oktatással kapcsolatos elképzeléseket, ennek 

törvényi hátterét. A lovaskultúra tantárgy köznevelés rendszerébe történő beillesztésének 

lehetőségei. Legyenek képesek iskolai csoportos foglalkozásokat szervezni és vezetni.  

 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Szóbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Falus I. (2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 

Bábosik I. (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest  

Wilhelm Müseler: A lovasoktatás kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000 

Kincsem Nemzeti Lovas Stratégia, 2012. 

 

Ajánlott irodalom:  

M. Cole Fejlődéslélektan 

 



 

Tantárgy neve: Pedagógia III. 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gombocz János 

Óraszám:  (elm+gyak) 12+0 Tanterv szerinti 

félév: 

3 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 3 

Kötelező előtanulmány(ok): Pedagógia II. 

 

A tantárgy leírása:  

 

1. Oktatás-nevelés módszertana 

A pedagógiai szemlélet és felelősség formálása, ismeretek nyújtása a nevelés történetének és 

elméletének köréből, pedagógiai készségek alakítása. Legyenek képesek iskolai csoportos 

foglalkozásokat szervezni és vezetni. Nevelés folyamatának ismerete, jellem struktúrája, 

erkölcsi nevelés, speciális nevelési igényű gyerekek oktatása.  

 

2. Lovaskultúra oktatása 

A hallgatók képesek legyenek foglalkozást szervezni, vezetni általános iskolásoknak 

lovaskultúra témakörében. Ismereteket szerezzenek a foglalkozások megtartásához, 

gyakorlatot szerezzenek lovaskultúra oktatására, elméleti foglalkozások tartására. Képesek 

legyenek a lovaskultúra témakörében megszerzett tudásukat átadni. Az oktatáshoz kapcsolódó 

szabályokról és törvényekről ismeretet szerezzenek. 

 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Szóbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Falus I. (2003): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 

Wilhelm Müseler: A lovasoktatás kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000 

Kincsem Nemzeti Lovas Stratégia, 2012. 

S. Miesner- M. Putz: A jól képzett lovas. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2005 

 

Ajánlott irodalom:  

M. Cole: Fejlődéslélektan 

Bábosik I. (2004): Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tantárgy neve: Pszichológia, sportpszichológia I.   

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Tóth László 

Óraszám:  (elm+gyak) 8+0 Tanterv szerinti 

félév: 

2 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 2 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

Az oktatók hatékony munkájához nélkülözhetetlen fejlődés- és neveléslélektani, valamint 

sportpszichológiai alapismeretek elsajátítása. A lovassportok pszichológiájának megismerése. 

A hallgatók legyenek tisztában az oktatási-nevelési munka alapjául szolgáló pszichés 

mechanizmusokkal és szabályszerűségekkel. Fejlődéslélektani alapfogalmak, kutatási 

módszerek ismerete. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Szóbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Atkinson et al.: Pszichológia. Budapest: Osiris, több kiadás. 

Kállai J. Varga J. & Oláh A. (2007). Egészségpszichológia a gyakorlatban. Budapest: 

Medicina. 

 

Ajánlott irodalom:  

Gordon, T.: T.E.T. (A tanári hatékonyság fejlesztése). Gondolat Kiadó, Budapest, 1991. 

Bernáth L. & Révész Gy. (1998). A pszichológia alapjai. Budapest: Tertia. 

 

 



 

Tantárgy neve: Pszichológia, sportpszichológia II.  

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Tóth László 

Óraszám:  (elm+gyak) 8+0 Tanterv szerinti 

félév: 

3 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 2 

Kötelező előtanulmány(ok): Pszichológia, Sportpszichológia I. 

 

A tantárgy leírása:  

 

A tanárok hatékony munkájához nélkülözhetetlen pszichológiai alapismeretek elsajátítása. A 

hallgatók legyenek tisztában az oktatási-nevelési munka alapjául szolgáló pszichés 

mechanizmusokkal és szabályszerűségekkel. A pszichológia fogalma, főbb nézőpontjai, 

vizsgálati módszerei, érzékelés, észlelés, figyelem. Egészségpszichológia, testmozgás 

egészségpszichológiája, a lovas sportok pszichológiája. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Szóbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Gyömbér Noémi et al.: Fejben dől el. Noran Libro, 2012. 

N. Kollár Katalin – Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, 2004. 

Vajda Zsuzsanna – Kósa Éva: Neveléslélektan. Osiris, 2005. 

 

Ajánlott irodalom:  
Cole: Fejlődéslélektan. Osiris, több kiadás. 

Bernáth L. & Révész Gy. (1998). A pszichológia alapjai. Budapest: Tertia. 

 

 



 

Tantárgy neve: Gyógypedagógia alapjai 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gombocz János 

Óraszám:  (elm+gyak) 8+0 Tanterv szerinti 

félév: 

3 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 2 

Kötelező előtanulmány(ok):  

 

A tantárgy leírása:  

 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a fogyatékosság alapfogalmait. Tisztában 

legyenek azzal, kik tartoznak gyógypedagógiai szempontból és a sportirányítás szempontjából 

a fogyatékos személyek közé, illetve hogy hova fordulhatnak segítségért abban az esetben, ha 

foglalkozásukon fogyatékos személy vesz részt. 

Fogyatékosság alapfogalmainak ismerete. Az eltérő fogyatékossági csoportok fő 

jellegzetességei, megsegítésük módszerei. A gyógypedagógia területeinek ismerete, egy adott 

fogyatékos személlyel a gyógypedagógia mely területe foglalkozik. Sportolási lehetőségek 

fogyatékos személyek részére. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli dolgozat. 

 

Kötelező irodalom: 

Gordosné Szabó A. (1996): Bevezetés a gyógypedagógiába. Nemzeti tankönyvkiadó, 

Budapest 

 

Ajánlott irodalom:  

Benczúr M.-né (szerk.) (2003): Adaptált testnevelés és sport I. kötet. Speciális nevelési 

szükségletű tanulók adaptált iskolai testnevelése és sportági felkészítése. Budapest, FONESZ, 

216. o 

Benczúr M.-né (szerk.) (2003): Adaptált testnevelés és sport II. kötet. Fogyatékos személyek 

sportja. Budapest, FONESZ, 186. o 

Kálmán Zs., Könczei Gy. (2002): A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. Osiris, Budapest 

Illyés S. (szerk.) (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE BGGYF, Budapest 

 



 

Tantárgy neve:  Lovaskultúra alapjai 

Tantárgyfelelős neve: Zupán Péter 

Óraszám:  (elm+gyak) 16+0 Tanterv szerinti 

félév: 

1 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 3 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A hallgató képes legyen elhelyezni a lovaskultúrát a kultúra egészében, megismeri a ló és az 

emberi kultúra szerteágazó összefüggéseit, az emberi életminőségre gyakorolt hatását, a ló és 

ember kapcsolatának történeti alakulását a kezdetektől a modern lovassportokig. 

 

Lovaskultúra, lovassport története 

A ló származása, evolúciója. A lovaskultúra alapfogalmainak tisztázása, a lovaskultúra 

elhelyezése a kultúra, a lovas- és lósportok elhelyezése a sport egészében. A ló az ókorban. 

Európai mitológiák és a ló. Az európai lovaskultúra története a koraközépkortól napjainkig (a 

klasszikus iskolák kialakulása). A világ nagy lovaskultúrái ma, a világ lófajtáinak áttekintése 

 

Magyar lovaskultúra 

A magyar archaikus világkép és a ló (különös tekintettel az etnikusan magyar elemekre). A 

honfoglalás korának lovaskultúrája. A középkori magyar lovaskultúra (az árpád – kor, az 

anjouk, a hunyadiak, és a jagellók). A végvári vitézség kora, a huszárság kialakulása és 

fénykora. A modern lovaskultúra megalapozása: az Újkor, a magyar ménesek kialakulása. A 

legújabb kor magyar lovaskultúrája. A ló a magyar népi kultúrában. A ló a magyar 

„magaskultúrában”, különös tekintettel a XIX – XX. századra. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Szóbeli kollokvium 

 

Kötelező irodalom: 

Hecker Walter – Karádi Ilona (2004): Lovas Nemzet, Helikon Kiadó, Budapest 

J. Edward Chamberlin (2006): A ló – Hogyan alakította a ló a civilizációnkat? Partvonal 

Könyvkiadó, Budapest. 

Kun Péter (2003): Szelek szárnyán – a sztyeppei nomádok lovaskultúrája, Arkadas kiadó, 

Debrecen 

Nemes Júlia (2006): Xenophon – Peri hippikes - A lovaglás művészete az ókori Athénban, 

Akadémiai Kiadó, Budapest 

Barczy Zoltán, Somogyi Győző (1994): Magyar huszárok, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest  

Nemzeti Lovas Program 2005, Kincsem Nemzeti Lovas Stratégia 2012 

 

Ajánlott irodalom:  

Paládi-Kovács Attila (1993): A magyarországi állattartó kultúra korszakai, MTA Néprajzi 

Intézet, Budapest 

Aliastáli’s padányi Máttyus Nepomuki János (1828): A Nemzeti Lovag, Pest 

Lezsák Levente: Fehérlófia – szemelvények a magyar lovaskultúra évezredeiből. Szakdolgozat, 

2008 

Pajer Mónika: Népies lótartás Magyarországon a honfoglalástól a II. világháborúig. 

Szakdolgozat, 2016 



 

Tantárgy neve: Lóegészségtan I. 

Tantárgyfelelős neve: Páska Ildikó 

Óraszám:  (elm+gyak) 28+0 Tanterv szerinti 

félév: 

1 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 4 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a ló testének felépítésével, a szervek 

szerkezetével. Az előadások elsősorban a mindennapi gyakorlat számára fontos anatómiai 

képleteket tárgyalják, figyelembe véve a későbbi studiumok igényeit. 

 

1. Ló anatómiája, élettan 

A tantárgy révén ismeri meg a hallgató a ló alkatát (típusokat), szervrendszereit és azok 

működését, különösen a mozgásszerveket, az emésztőrendszert és az érzékszerveket. A 

küllem és a mozgás értékelését, a bírálat jelentőségét a tenyésztésben, s a kiválasztásban. A ló 

mozgásának ergonómiai és mechanikai vonatkozásait a tenyésztési, nevelési, speciális 

alkalmassági, és teljesítményi szempontok szerint. Az állatorvoslás története. Anatómiai 

kifejezések. A ló statikai szerkezete. Csonttan, ízületten, izomtan. Mozgásszervek statikája és 

dinamikája. 

 

2. Ló egészségvédelme 

Az egészséges állat viselkedése. Betegség kialakulása, megelőzése, általános tünetei. 

Tetanusz, mirigykór, takonykór, fertőző keserűvérűség, veszettség. Ló emésztőrendszerének 

felépítése, sajátosságai. Kólika, gyomor és bélférgesség. Lóinfluenzák, kórokozók, 

előfordulásuk, terjedésük, tünetek. Sántaság, savós patairhagyulladás, ünnepi betegség. Pata 

részei, szerkezete, patkolás története. Ló szaporodásbiológiája. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Dr. Husvéth F. (2000): A gazdasági állatok élettana az anatómia alapjaival. Mezőgazda 

Kiadó, Budapest 

 

Ajánlott irodalom:  

Dr. Fehér Gy. (2000): A háziállatok funkcionális anatómiája. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

H. Wissdorf, H. Gerhards, B. Huskamp, E. Deegen (2002): Praxisorientierte Anatomie und 

Propadeutik des Pferdes, Verlag M & H. Schaper Alfeld – Hannover 

Dyce, Sack, Wensing (1987): Textbook Veterinary Anatomy, W. B. Saunders Company 

Bokor Á. et al.: Lóerő - A ló teljesítményét befolyásoló tényezők. Equinter Kiadó, 2007 



 

Tantárgy neve: Lóegészségtan II. 

Tantárgyfelelős neve: Páska Ildikó 

Óraszám:  (elm+gyak) 32+4 Tanterv szerinti 

félév: 

2 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 6 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

1. Ló anatómiája, élettana 

A tantárgy révén ismeri meg a hallgató a ló alkatát (típusokat), szervrendszereit és azok 

működését, különösen a mozgásszerveket, az emésztőrendszert és az érzékszerveket és a 

kültakaró jellegzetességeit. 

Emésztőszervek, légzőszervek, vizeletkiválasztó szervek, nemiszervek, a szív- és az 

érrendszer, az idegrendszer, érzékszervek, kültakaró.  

Gyakorlat: A ló testtájékainak és elsősorban a mozgásszerveknek élő állaton történő 

bemutatása, kitapintása. 

 

2. Ló egészségvédelme 

A hallgatók ismereteket szereznek a sportlovak terhelés élettanáról, sportteljesítményét 

befolyásoló tényezőkről. 

Teljesítményvizsgálat menete. Különböző edzésmódszerek alkalmazása, a lovak 

edzhetőségének kérdése. Fáradás, túlterhelés, túledzettség. A ló klinikai alapértékei. Ló 

laboratóriumi vizsgálatai. Pata és patamechanizmus. Sántaság vizsgálat. Belgyógyászati 

vizsgálatok. Futópados vizsgálatok. 

 

3. Takarmányozástan 

A ló tartása, istállózás, gondozás. Legelő gondozás. Takarmányozás, különös tekintettel a 

kanca és a csikó takarmányozására. A ló emésztőrendszerének a takarmányozási hibákból 

eredő megbetegedései, kezelés és prevenció. Különböző hasznosítású lovak takarmányozása. 

Takarmányozás versenyzéshez, pihenőidőben, szakáganként. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Dr. Husvéth F. (2000): A gazdasági állatok élettana az anatómia alapjaival. Mezőgazda 

Kiadó, Budapest 

Bokor Á. et al.: Lóerő - A ló teljesítményét befolyásoló tényezők. Equinter Kiadó, 2007 

 

Ajánlott irodalom:  

Dr. Fehér Gy. (2000): A háziállatok funkcionális anatómiája. Mezőgazda Kiadó, Budapest 

H. Wissdorf, H. Gerhards, B. Huskamp, E. Deegen (2002): Praxisorientierte Anatomie und 

Propadeutik des Pferdes, Verlag M & H. Schaper Alfeld – Hannover 

Dyce, Sack, Wensing (1987): Textbook Veterinary Anatomy, W. B. Saunders Company 

David Frape: A ló takarmányozása. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2013 

 

 



 

Tantárgy neve: Lótenyésztési ismeretek 

Tantárgyfelelős neve: Páska Ildikó 

Óraszám:  (elm+gyak) 12+0 Tanterv szerinti 

félév: 

2 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 2 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

 

A tantárgy leírása:  

 

A hallgatók ismerjék meg a lófélék kialakulását, a legfontosabb lófajtákat, a lótenyésztésben 

alkalmazott tenyésztési eljárásokat, szelekciós és tenyészértékbecslési módszereket, a 

legfontosabb értékmérő tulajdonságokat, valamint a génmegőrzés lehetőségét. A tárgyon belül 

a részletes fajtatan, a tenyésztés-nemesítés, a szelekció, a tenyészértékbecslés, és 

génmegőrzés kerül oktatásra. A lótenyésztésben az alapismeretek megszerzésén túl a 

hallgatók ismerjék meg a küllemtan, a tenyésztés-nemesítés, a szaporítás, a tartás, a 

takarmányozás, és a hasznosítás egymásra épülését. 

 

A lófélék származása és evolúciója, rendszertani besorolása. Európa tradicionális ménesei. 

Lófajták. Küllemtan. Tenyésztési módszerek és eljárások. A ló törzskönyvezése. 

Génmegőrzés. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Gyakorlati jegy az órai munka alapján 

 

Kötelező irodalom: 

Bodó I. – Hecker W.(1992): Lótenyésztők kézikönyve, Mezőgazda Kiadó, Budapest 

Mihók Sándor: A sport- és a versenyló szelekciója, Agrártudományi Közlemények 2005/18. 

Kovácsy B. – Monostory K.(1892): A ló és tenyésztése, II. kiadás, Kassa-Budapest 

Schandl József(1959): Lótenyésztés, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 

Mihók Sándor – Pataki Balázs (2004): Lófajták, Mezőgazda Kiadó, Budapest 

 

Ajánlott irodalom:  

Dohy J.: Genetika állattenyésztőknek. Mg. Kiadó 1999. 

Knopfhart, A. (1988): Beuerteilung und Auswahl von Reitpferden. Paul Parey Verlag, Berlin-

Hamburg. 

Mihók S. (2007): A póni és kisló. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

Szabó F. (2004): Általános állattenyésztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

Rhédey P.Gy.: Genetika. Akadémia Kiadó, 1987.  

Hazai és külföldi lótenyésztés témájú könyvek, folyóiratok, kiadványok, témadokumentációk, 

disszertációk stb. 

Hazai és külföldi lótenyésztő egyesületek hivatalos kiadványai, ménes-könyvei, katalógusai. 

 



 

Tantárgy neve: A lovas képzésének alapjai 

Tantárgyfelelős neve: Páska Ildikó 

Óraszám:  (elm+gyak) 14+8 Tanterv szerinti 

félév: 

1 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 4 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A tanulmányi idő egészén végigfutó ismeretek, készségek és magatartásformák tanulása, 

betartása, betartatása jelenti a tantárgyi célok megvalósítását. 

 

1. Lovardai ismeretek, lovas etika 

A hallgatók ismereteket szereznek a lovarda működéséről, a lovarda és a lovakkal való 

foglalkozás írott és íratlan szabályairól, a lovasokkal, partnerekkel és a lóval szembeni etikus 

viselkedésről. Ide tartozik a lovaglás színhelyeinek (fedett és nyitott létesítmények, 

berendezések) alapos megismerése, a szerszám- és eszközismeret, a lovas képzés elemi 

szabályainak, rendjének, az utasítások pontos végrehajtásának szigorúan elvárt betartása. A 

hallgatók előbb felkészülnek a lovardai rend elfogadására, teljesítésére, majd oktatóként a 

betartatására. 

 

2. Lovas balesetvédelem 

Tudatosuljon a hallgatókban, hogy a lóhoz kapcsolódó földi munka, valamint a ló bármely 

formában történő igénybevétele balesetveszélyes tevékenység. Ismerjék a lovas baleseteket 

kiváltó okokat, valamint a baleset megelőzésének lehetőségeit, a bekövetkezett baleset 

kezelésének módjait. 

Tanuljanak meg a lónak, mint zsákmányállatnak a fejével gondolkodni. Ismerjék meg a lovak 

ménesi magatartását, egyedi viselkedésüket, test- és hangjelzéseiket. Legyenek képesek a 

terepet bármely pillanatban értékelni. Lássák előre a különböző körülmények és tényezők 

kockázatnövelő hatását. Legyenek előrelátóak a baleset elkerülése érdekében a lovas 

létesítmények kialakításánál, a ló felszereléseinek helyes megválasztásánál, saját lovas 

ruházatuk összeállításánál. 

Tudatosuljon bennük a felelősség a kezelésükben lévő lovak, és az irányításuk alatt lévő 

lovasok, valamint kívülálló személyek tekintetében. 

 

3. Futószárazás 

A futószárazás az alapja a ló és lovas képzésének. Cél a helyes technika elsajátítása 

elméletben és gyakorlatban, helyes befolyások használata. A lóval való földi munka és 

kommunikáció elsajátítása. A csikó betanításától kezdve a magasabb szintű feladatok tanítása 

futószáron. Futószáron végzett elengedtető, kondicionáló gyakorlatok a lovaknak, problémák 

javítása futószáron. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Gyakorlati bemutatás és írásbeli dolgozat 

 

Kötelező irodalom: 

Lovasakadémia 9. Lovardák, istállók tervezése, építése. Mezőgazda Kiadó, 2008 

Magyar Lovas Szövetség: Rajtengedély vizsga tankönyve 

Vér Imre (2008): Lovas balesetek 



Schridde H.(1986): Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I-II. MÉM Budapest 

Széchenyi Dénes gróf: Adalékok a lovaglás tanításához, Pest, 1871 

Agócs M.-Komjáthy Gy.- Kovács I.(2002): A futószárazás, Képzőművészeti Kiadó Kft. 

Rainer Hilbt(2002): Pferde richtig longieren, BLV Verlagsgesellsschaft mbH, München  

Ulrike und Christiane Gast: Longe und Doppellonge, KOSMOS, Stuttgart 

 

Ajánlott irodalom:  

Ernst József - Dr. Fehér Dezső (1998): Sérülések és balesetek megelőzése a lovak körül 

Temesváry Ferenc: Díszes nyergek, lószerszámok. Dunakönyv Kiadó Kft. Budapest , 1995 

A lófelszerelés kézikönyve. Lapu Bt., 2000 reprint kiadás 

Lovas csendőrök tankönyve (1928-as kiadás reprint) 

Dezseri Rudnyánszky Ferenc: Magyar gazdák és leventék lovaskönyve (1928-as kiadás 

reprint) 

 

https://www.antikvarium.hu/kiado/dunakonyv-kiado-kft-1074
https://docs.google.com/file/d/0B75a6APAqSsrdnNLcXQ0ZGwxTWM/edit?usp=sharing


 

Tantárgy neve: Lósportok                                                                                 

Tantárgyfelelős neve: Zupán Péter 

Óraszám:  (elm+gyak) 0+4 Tanterv szerinti 

félév: 

1 

Számonkérés módja:  aláírás Kredit: 1 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

Bevezetés a lósportok világába. Ügető. Galopp.  

Terepgyakorlat a Kincsem Parkban. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Aláírás a terepgyakorlaton való részvétel alapján 

 

Kötelező irodalom: 

Gróf Széchenyi István: Lovakrul. Pest, 1828 (reprint 2011) 

 

 

Ajánlott irodalom:  

Dr. Fehér Dezső - Török Imre: A magyar lóversenyzés története. Natura, 1977 

Horváth József: Az első pesti lóversenytől napjainkig. Magánkiadás, 2013 

Huszthy Ádám: Lovas kislexikon. Apriori International Kft, 2008 

https://www.libri.hu/szerzok/szechenyi_istvan.html
http://mek.oszk.hu/06900/06915/06915.pdf
https://www.libri.hu/talalati_lista/?reszletes=1&kiado=157641&s_det=1


 

Tantárgy neve: Bevezetés a lovassportokba                                                                                 

Tantárgyfelelős neve: Zupán Péter 

Óraszám:  (elm+gyak) 14+18 Tanterv szerinti 

félév: 

1 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 6 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A tantárgy célja a hallgatók elméleti és gyakorlati felkészítése a lóval való munkára, a 

lovassport szakágak gyakorlati mozgásanyagának és elméleti ismereteinek elsajátítására.  

A tantárgy keretében A lovas képzésének alapjai tantárgyhoz kapcsolódva a hallgató 

megismeri a sportlovarda működését, a lovakkal való foglalkozás írott és íratlan szabályait is. 

 

1. A lovaglás gyakorlati alapjai 

Az előadások a lovaglás gyakorlatokra épülve komplexen fejlesztik a jól képzett lovas 

készségeit, klasszikus elveken alapuló képzését. A hallgatók általános lovastudásának 

mélyítésével felkészülnek a lovassport szakágak speciális mozgásanyagának elsajátítására, a 

szaknyelv mélyebb megértésére. A ló-lovas együttmozgásának elemzése valamennyi 

jármódban a ló mozgásának ergonómiai és mechanikai tanulmányozására építve. 

Lovardai rend és alakzatok. A lovas kiképzésének területei, befolyás a lóra. Az alapvető 

idomító gyakorlatok alkalmazása a lovas képzésében. Általánosan előforduló hibák és ezek 

javítása. A kiképzési skála és annak alkalmazása a mindennapi munka során. A cavaletti 

használatának megismerése a ló és a lovas szempontjából.  

Osztálylovaglás. Egyéni munka. Tereplovaglás.  

 

2. Lovasjátékok 

A lovakhoz szoktatás és a lovaglás tanulás megalapozása játékos formában történő oktatással. 

A hallgatók gyakorlati foglalkozások keretében ismerik meg és sajátítják el a különféle lovas 

játékok alkalmazási lehetőségeit. Utánpótláskorú lovasok szervezett sportolási lehetőségei, 

versenyrendszerek (GYEPOSZ, Póni Klub).  

 

3. Lovastorna 

A hallgató elsajátítja a lovastorna szakág elméleti és gyakorlati ismeretanyagát, képessé válik 

oktatására, alkalmassá válik a lovastorna elemit az utánpótlásnevelésben és kezdő lovasok 

képzésében is alkalmazni. 

Lovastorna története, szabályai, versenyrendszere. Lovastornaló felszerelése. Lovastorna 

alapgyakorlatai. Lovastorna szabadon választott gyakorlatai.  Lovastorna ló, kiválasztása, 

felkészítése, edzése. Lovastorna edzések tervezése, felépítése, versenyeztetés. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Gyakorlati bemutatás és írásbeli dolgozat.  

 

Kötelező irodalom: 

Lovasakadémia 12. A jól képzett lovas. Mezőgazda Kiadó, 2009 

Lovasakadémia 8. - Cavaletti: díjlovaglás, díjugratás. Mezőgazda Kiadó, 2009 

Dr. Ócsag Imre-Szidnainé dr. Csete Ágnes: Lóra gyerekek! Voltizsálás, Mezőgazdasági 

Kiadó, Budapest 1986 

Bírói irányelvek 9. kiadás (magyar nyelvű, FEI hivatalos), Magyar Lovassport Szövetség 



Magyar Lovastorna Versenyszabályzat, hatályos verzió, Magyar Lovassport Szövetség 

 

Ajánlott irodalom:  
Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I-II. MÉM Információs Központ, 1986 

Gróf Széchényi Dénes: Adalékok a lovaglás tanításához,1871. Reprint kiadás 

Gróf Erdődy Pálffy Zsigmond: A lovaglás vezérfonala, 1937. Reprint kiadás 

Francois Lemaire de Ruffieu: Nyeregben - A lovaglás technikája. Budapest, 1997 

 



 

Tantárgy neve: Lovassportok elmélete és gyakorlata I.                                                                                 

Tantárgyfelelős neve: Zupán Péter 

Óraszám:  (elm+gyak) 26+34 Tanterv szerinti 

félév: 

2 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 10 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A tantárgy célja a Magyar Lovassport Szövetség hivatalos szakágainak megismerése, 

alapfokú mozgásanyagának gyakorlati elsajátítása. Felkészülés a szakági edzésvezetésre, 

versenyeztetésre. 

 

1. Lovastorna 

A hallgatók legyenek képesek a lovastorna alapelemeit lépő lovon végrehajtani és oktatni. 

Ismerjék meg a lovastorna oktatási módszereit, illetve a tartásos és mozgásos elemek 

szakkifejezéseit, szakleírását. 

A tanult elemek, mozgások technikáinak elméleti ismerete, bírálati szempontjainak ismerete, 

alapelemeket technikailag helyesen tudják oktatni. 

Gyakorlatban a tanult gyakorlatelemek bemutatása lépésben mozgó lovon, motoros 

képességek minimumszintre való teljesítése. Alapelemek, páros és csapat gyakorlatok 

gyakorlati oktatása. Ló megfelelő futószárazása lovastorna foglalkozások során. 

 

2. Díjlovaglás 

A díjlovaglás olimpiai lovas sportág oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás 

megszerzése. 

A hallgató szerezzen ismereteket a díjlovaglás kialakulásáról és fejlődéséről, a díjlovagló 

versenyek szabályrendszeréről. Legyen tisztában az idomítás alapelveivel, ismerje a 

díjlovaglás feladatait, azok hibáit és javítási lehetőségeit nagydíj szintig.  

Gyakorlatban legyen képes középosztályig idomítani, az alapvető idomító gyakorlatokat 

alkalmazza a lovas képzésében. 

 

3. Díjugratás 

A díjugratás oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás megszerzése. 

A díjugratás kialakulása és fejlődése, szabályrendszere. Elméleti és gyakorlati ismerek 

szerzése a cavaletti-munkáról, valamint a gimnasztikai sorok lovaglásáról, ezek 

oktatásmódszertanáról. 

 

4. Lovasíjászat 

A lovasíjászat hagyományainak megismertetése, az íjászat elméleti hátterének és gyakorlati 

mozgásanyagának, a lovasíjászat oktatási módszereinek megismertetése a hallgatókkal 

kétnapos tábor keretében. 

A hallgató ismerje meg a lovasíjászatban alkalmazott lovaglási, lókiképzési, és íjászati 

specifikumokat. Szerezzen gyakorlati ismerteket a lovasok képzésében alkalmazandó 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés módszertanáról, és legyen képes alkalmazni 

azt. Ismerje meg a lovasíjászat történelmi gyökereit, modern sportággá fejlődésének lépéseit. 

Legyen tisztában a Kassai Lovasíjász Iskola felépítésével és versenyszabályaival. 

 

5. Távlovaglás 



Ismerkedés a világ második legnépszerűbb lovassportjával, az alapvető ismeretek, szabályok 

és edzésmódszerek bemutatása. 

A távlovaglás versenyrendszerének, szabályainak ismerete, az alkalmas ló és lovas jellemzői, 

versenyfelkészítés alapjainak ismerete, edzésterv készítés.  

Gyakorlatban, versenyszituáció modellezése tereplovaglás keretében (a speciális távlovas 

felszerelés bemutatása, lovaglás során a megfelelő iram kiválasztása, terepakadályokon való 

átkelés, felkészülés az állatorvosi ellenőrzésre, az állatorvosi kapun való áthaladás menete). 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Gyakorlati bemutatás és írásbeli dolgozat.  

 

Kötelező irodalom: 

Dr. Ócsag Imre-Szidnainé dr. Csete Ágnes: Lóra gyerekek! Voltizsálás, Mezőgazdasági 

Kiadó, Budapest 1986 

Lovasakadémia 12. A jól képzett lovas. Mezőgazda Kiadó, 2009 

Lovasakadémia 8. - Cavaletti: díjlovaglás, díjugratás. Mezőgazda Kiadó, 2009 

Némethy Bertalan: Díjugratás a Némethy-módszerrel. Mezőgazda Kiadó, 2007 

Kassai Lajos: Lovasíjászat. Dee-Sign, 2001 

A Magyar Lovassport Szövetség hatályos bírói irányelvei és versenyszabályzatai 

 

Ajánlott irodalom:  
Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I-II. MÉM Információs Központ, 1986 

Gróf Széchényi Dénes: Adalékok a lovaglás tanításához,1871. Reprint kiadás 

Gróf Erdődy Pálffy Zsigmond: A lovaglás vezérfonala, 1937. Reprint kiadás 

Francois Lemaire de Ruffieu: Nyeregben - A lovaglás technikája. Budapest, 1997 

Győrffy-Villám András - Magyar Imre: Idomító lovaglás. Magánkiadás, 2012 

Díjlovaglás. Országos Társadalmi Lovas Szövetség, 1954 

Dallos Gyula: Dallos Gyula lovasiskolája I-II. Magánkiadás 

Léonard Liesens: Távlovaglás - A kitartás bajnokai. Horse Books, 2016 

Donna Snyder Smith: Endurance Riding and Competition 

Belinda Hitzler: Herausforderung Distanzreiten



 

Tantárgy neve: Lovassportok elmélete és gyakorlata II.                                                                                 

Tantárgyfelelős neve: Zupán Péter 

Óraszám:  (elm+gyak) 30+30 Tanterv szerinti 

félév: 

3 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 10 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A tantárgy célja a Magyar Lovassport Szövetség hivatalos szakágainak megismerése, 

alapfokú mozgásanyagának gyakorlati elsajátítása. Felkészülés a szakági edzésvezetésre, 

versenyeztetésre. 

 

1. Díjlovaglás 

A díjlovaglás olimpiai lovas sportág oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás 

megszerzése. 

Legyen tisztában az idomítás alapelveivel, ismerje a díjlovaglás feladatait, azok hibáit és 

javítási lehetőségeit nagydíj szintig.  

Gyakorlatban legyen képes középosztályig idomítani, az alapvető idomító gyakorlatokat 

alkalmazza a lovas képzésében. 

 

2. Díjugratás 

A díjugratás oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás megszerzése. 

A díjugrató pálya vonalainak lovaglása, az ehhez tartozó elméleti és gyakorlati tudás 

megszerzése. 

 

3. Lovastusa (military) 

A military olimpiai lovas sportág oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás 

megszerzése, a mozgásanyag alapszinten való elsajátítása. 

A military története, jellemzése, szabályrendszere. Versenyszámok és jellemzésük 

(díjlovaglás, terepverseny, díjugratás). A terepszakasz jellemzői, terhelhetőség. 

Versenyszámok közötti állatorvosi vizsgálat. Éves edzésterv felépítése, sarokkövei. Military 

lovas és ló jellegzetességei. Military ló jellemzői, kiképzése, felkészítése (edzés, kondíció 

tréning, formaidőzítés). Military ló tartástechnológiai sajátosságai (istállózás, takarmányozás, 

patkolás). 

 

4. Fogathajtás 

A fogathajtás története a fogat kialakulásától napjainkig, mai fogathajtó versenyek: díjhajtás, 

maratonhajtás, akadályhajtás. Fogathajtó iskolák, eszközök, különös tekintettel a magyar 

kultúrára. Fogatolási stílusok, fogatló elnevezése, magyar díszkocsik és díszszerszámok. A 

lovak kiválasztása a fogat összeállításához (értékmérő tulajdonságok), fiatal ló betanítása és a 

fogatba való kiképzése, napi edzésmunkája. 

Gyakorlatban egyes-, kettes-, és négyesfogat befogása, hajtása, kifogása. 

 

5. Westernlovaglás 

A westernlovaglás és a reining szakág elméleti és gyakorlati megismertetése a hallgatókkal. 

Lovaskultúra Amerikában, a westernlovaglás kialakulása, sporttá fejlődése. Versenyszámok, 

szabályrendszerek. Westernlovaglásra alkalmas ló kiválasztása, kiképzésének alapelvei. 



Westernlovas képzése. A western kiképzés és a klasszikus kiképzés különbségei. 

Westernlovaglás speciális felszerelései és gyakorlatai. 

Gyakorlati foglalkozás keretében horsemanship és reining bemutató, westernlovak 

felszerszámozása, munka fiatal és képzett lovakkal. A westernlovaglás speciális segítségeinek 

és a reining szakág alapgyakorlatainak elsajátítása. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Gyakorlati bemutatás és írásbeli dolgozat.  

 

Kötelező irodalom: 

Lovasakadémia 12. A jól képzett lovas. Mezőgazda Kiadó, 2009 

Némethy Bertalan: Díjugratás a Némethy-módszerrel. Mezőgazda Kiadó, 2007 

Endrődy Ágoston: A military ló kiképzése - Adj esélyt a lovadnak! Mezőgazda Kiadó, 2007 

Fogathajtás rajtengedélyvizsga füzet, Magyar Lovassport Szövetség 

A Magyar Lovassport Szövetség hatályos bírói irányelvei és versenyszabályzatai 

 

Ajánlott irodalom:  
Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I-II. MÉM Információs Központ, 1986 

Gróf Erdődy Pálffy Zsigmond: A lovaglás vezérfonala, 1937. Reprint kiadás 

Gróf Széchényi Dénes: Adalékok a lovaglás tanításához,1871. Reprint kiadás 

Győrffy-Villám András - Magyar Imre: Idomító lovaglás. Magánkiadás, 2012 

Díjlovaglás. Országos Társadalmi Lovas Szövetség, 1954 

Dallos Gyula: Dallos Gyula lovasiskolája I-II. Magánkiadás 

Hecker Walter - Palágyi Béla: Ostorhegyes (Könyv a fogathajtásról), Mezőgazdasági 

Könyvkiadó Vállalat, 1987 

Pataki Balázs: Magyar népi fogatok. Mezőgazda Kiadó, 2013 

Istenes Csilla: Lovakról - A lóval való bánásmód és a westernlovaglás alapjai. Magánkiadás, 

Szentes, 2015 

Lovasakadémia 15. - Peter Kreinberg: A western lovaglás. Mezőgazda Kiadó, 2009 

Ute Tietje: Westernlovaglás. Proxon Média, 2004 

 
 



 

Tantárgy neve: Lovassportok elmélete és gyakorlata III.                                                                                 

Tantárgyfelelős neve: Zupán Péter 

Óraszám:  (elm+gyak) 10+20 Tanterv szerinti 

félév: 

4 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 5 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A tantárgy célja a Magyar Lovassport Szövetség hivatalos szakágainak megismerése, 

alapfokú mozgásanyagának gyakorlati elsajátítása. Felkészülés a szakági edzésvezetésre, 

versenyeztetésre. 

 

1. Díjlovaglás 

A díjlovaglás olimpiai lovas sportág oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás 

megszerzése. 

Legyen tisztában az idomítás alapelveivel, ismerje a díjlovaglás feladatait, azok hibáit és 

javítási lehetőségeit nagydíj szintig.  

Gyakorlatban legyen képes középosztályig idomítani, az alapvető idomító gyakorlatokat 

alkalmazza a lovas képzésében. 

 

2. Díjugratás 

A díjugratás oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás megszerzése. 

Díjugrató pálya lovaglásának elmélete és gyakorlati végrehajtása. Versenymodellezés. 

 

3. Lovastusa (military) 

A bábolnai military pálya bemutatása, terepakadályok és azok lovaglásának megismerése.   
 

4. Lovaspóló 

A lovaspóló története, hazai helyzete. Versenyrendszer. A póló lovas és ló jellegzetességei. 

Alkalmas lovak kiválasztása, kiképzése, felkészítése. A lovaspóló specifikációinak 

megismerése. A Káli Lovaspóló Klub bemutatója, edzésmegfigyelés. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Gyakorlati bemutatás és írásbeli dolgozat.  

 

Kötelező irodalom: 

Lovasakadémia 12. A jól képzett lovas. Mezőgazda Kiadó, 2009 

Némethy Bertalan: Díjugratás a Némethy-módszerrel. Mezőgazda Kiadó, 2007 

Endrődy Ágoston: A military ló kiképzése - Adj esélyt a lovadnak! Mezőgazda Kiadó, 2007 

 

Ajánlott irodalom:  
Philippe Karl: Lókiképzés – Nézetkülönbségek. Mezőgazda Kiadó, 2011 

Irányelvek a lovaglás és hajtás számára I-II. MÉM Információs Központ, 1986 

Gróf Erdődy Pálffy Zsigmond: A lovaglás vezérfonala, 1937. Reprint kiadás 

Gróf Széchényi Dénes: Adalékok a lovaglás tanításához,1871. Reprint kiadás 

Győrffy-Villám András - Magyar Imre: Idomító lovaglás. Magánkiadás, 2012 

Díjlovaglás. Országos Társadalmi Lovas Szövetség, 1954 

Dallos Gyula: Dallos Gyula lovasiskolája I-II. Magánkiadás 



 

Tantárgy neve: Bevezetés a lovasoktatásba 

Tantárgyfelelős neve: Páska Ildikó 

Óraszám:  (elm+gyak) 10+12 Tanterv szerinti 

félév: 

2 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 4 

Kötelező előtanulmány(ok): A lovas képzésének alapjai 

 

A tantárgy leírása:  

 

1. Lovaglás mozgástana 

Az ismeretkör elsajátításának célja a ló–lovas együttmozgásának elemzése valamennyi 

jármódban a ló mozgásának ergonómiai és mechanikai tanulmányozására építve, illetve a 

díjlovaglás, az ugratás, a lovas torna sajátosan jellemző követelményeit vizsgálva. A hallgató 

képessé válik a két lény mozgásszerveződésének, a kettő összehangolásának vizsgálatára, a 

tudományos igényű mérések, elemzések hasznosítására. 

 

2. A lovasoktatás módszertana 

A hallgatók legyenek képesek kezdő és haladó lovasok oktatására futószáron és osztályban. 

Ismerjék meg az oktatáshoz kapcsolódó lovas szakkifejezéseket. 

Kezdő lovasok oktatása, bizalom kiépítése a lóval. Szükséges felszerelések. Futószáras ló 

kiválasztása kezdőknek és haladó lovasoknak. Futószáras ló képzése. Kezdő lovasok oktatása, 

oktatás módszertana: korosztálynak és tudásnak megfelelő módszer kiválasztása, 

fokozatosság jelentősége, hibajavítás, dicséret szerepe az oktatásban, motiváció, félelem 

leküzdése. 

 

3. Oktatási gyakorlat - hospitálás 

Az iskolai lovaskultúra oktatásához a hallgatók képesek legyenek csoportot szervezni, vezetni 

és oktatni. A foglalkozások során gyakorlatot szerezzenek lovasok oktatására, elméleti 

foglalkozás és istálló gyakorlat tartására. 

A hallgatók legyenek képesek kezdő és haladó lovasok oktatására futószáron és osztályban. 

Lovastorna alapelemeinek oktatására képesek legyenek. 

Gyakorolják a lovas foglalkozások vezetését, szervezését. 

Használják helyesen az oktatáshoz kapcsolódó lovas szakkifejezéseket. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Gyakorlati bemutatás és házi dolgozat 

 

Kötelező irodalom: 

Magyar Lovas Szövetség: Rajtengedély vizsga tankönyve 

Dr. Ócsag Imre-Szidnainé dr. Csete Ágnes: Lóra gyerekek! Voltizsálás, Mezőgazdasági 

Kiadó, Budapest 1986 

S. Miesner- M. Putz: A jól képzett lovas. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2005 

Wilhelm Müseler: A lovasoktatás kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000 

Széchenyi Dénes gróf: Adalékok a lovaglás tanításához, Pest, 1871 

 

Ajánlott irodalom:  

Lovasakadémia 8. - Cavaletti: díjlovaglás, díjugratás. Mezőgazda Kiadó, 2009 

Némethy Bertalan: Díjugratás a Némethy-módszerrel. Mezőgazda Kiadó, 2007 



 

Tantárgy neve:  Lovasoktatás módszertani gyakorlata 

Tantárgyfelelős neve: Páska Ildikó 

Óraszám:  (elm+gyak) 2+8 Tanterv szerinti 

félév: 

3 

Számonkérés módja:  gyakorlat Kredit: 3 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

1. Lovasoktatás módszertana 

A hallgatók legyenek képesek kezdő és haladó lovasok oktatására futószáron és osztályban. 

Ismerjék meg az oktatáshoz kapcsolódó lovas szakkifejezéseket. 

Lovas foglalkozások felépítése: egyéni és csoportos foglalkoztatások. 

Speciális motoros képességfejlesztés kezdő lovasoknak (kondicionális, koordinációs, ízületi 

mozgékonyság) gyakorlatainak és technikájának bemutatása, végrehajtása. 

Kezdő, haladó lovasok futószáron oktatása.  

Osztályban lovaglás, foglalkozások felépítése, gyakorlatai, vezetése, helyes szaknyelv 

használata. 

 

2. Oktatási gyakorlat – hospitálás 

Az iskolai lovaskultúra oktatásához a hallgatók képesek legyenek csoportot szervezni, vezetni 

és oktatni. A foglalkozások során gyakorlatot szerezzenek lovasok oktatására, elméleti 

foglalkozás és istálló gyakorlat tartására. 

A hallgatók legyenek képesek kezdő és haladó lovasok oktatására futószáron és osztályban. 

Lovastorna alapelemeinek oktatására képesek legyenek. 

Gyakorolják a lovas foglalkozások vezetését, szervezését. 

Használják helyesen az oktatáshoz kapcsolódó lovas szakkifejezéseket. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Gyakorlati bemutatás. 

 

Kötelező irodalom: 

Magyar Lovas Szövetség: Rajtengedély vizsga tankönyve 

Dr. Ócsag Imre-Szidnainé dr. Csete Ágnes: Lóra gyerekek! Voltizsálás, Mezőgazdasági 

Kiadó, Budapest 1986 

S. Miesner- M. Putz: A jól képzett lovas. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2005 

Wilhelm Müseler: A lovasoktatás kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000 

Széchenyi Dénes gróf: Adalékok a lovaglás tanításához, Pest, 1871 

 

Ajánlott irodalom:  

Gillian Higgins: A ló mozgásának biomechanikája. Mezőgazda Kiadó, Budapest 2014 

 

 



 

Tantárgy neve: Lovasedzés módszertana 

Tantárgyfelelős neve: Zupán Péter 

Óraszám:  (elm+gyak) 2+10 Tanterv szerinti 

félév: 

4 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 3 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A hallgatók felkészítése kezdő és haladó lovasok általános edzésére, valamint szakági 

alapképzésére lovastorna, díjugratás és díjlovaglás szakágakban. 

A hallgatók sajátítsák el a lovas edzések speciális elméletét és módszertanát az általános 

edzéselméleti és oktatás-módszertani ismereteikre alapozva. Képesek legyenek kezdő, haladó 

és szakági alapszintű edzések megtervezésére és levezénylésére, rövid- és hosszútávú 

edzéstervek kidolgozására, lovasaik rajtengedély vizsgára és alacsony kategóriás versenyekre 

való felkészítésére. Az előadásokat kiegészítik gyakorlati bemutatók és próbaedzések. 

 

Oktatási gyakorlat: 

A hallgatók gyakorolják a lovas foglalkozások vezetését, szervezését. Gyakorlatot szereznek 

lovasok oktatására, elméleti foglalkozás és istálló gyakorlat tartására. 

Kezdő és haladó lovasok futószáras oktatását, osztályban való lovaglás oktatását, az 

oktatáshoz kapcsolódó szaknyelv helyes használatát gyakorolják.  

 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Gyakorlati bemutatás és írásbeli dolgozat.  

 

Kötelező irodalom: 

Lovasakadémia 2. - dr. Hecker Walter: Edzéselmélet. Mezőgazda Kiadó, 1997 

Wilhelm Müseler: A lovasoktatás kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000 

Széchenyi Dénes gróf: Adalékok a lovaglás tanításához. Pest, 1871 

 

Ajánlott irodalom:  
Ernst József: Gondolatok a lovaglásról. Mezőgazdasági Szaktudás, Budapest, 2001 

Ernst József: Lovaglótanárok a lovaglásról. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2003 



 

 

Tantárgy neve: Fiatal ló alapkiképzése                                                                                 

Tantárgyfelelős neve: Zupán Péter 

Óraszám:  (elm+gyak) 10+2 Tanterv szerinti 

félév: 

3 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 3 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A hallgatók az előadások során elsajátítják a fiatal ló nevelésével, munkához szoktatásával 

kapcsolatos elméleti és módszertani ismereteket. 

A szoktatás, betanítás és belovaglás fázisainak ismerete klasszikus elvek mentén a szakági 

kiválasztásig. A kiképzési skála alkalmazása a fiatal ló kiképzésénél és a napi munkában. 

Gyakorlati fogások alkalmazása. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli dolgozat.  

 

Kötelező irodalom: 

Lovasakadémia 1. - Reiner Klimke: A fiatal hátasló alapkiképzése. Mezőgazda Kiadó, 1996 

Lovasakadémia 13.: A jól képzett ló. Mezőgazda Kiadó, 2008 

 

 

Ajánlott irodalom:  
Philippe Karl: Lókiképzés – Nézetkülönbségek. Mezőgazda Kiadó, 2011 

dr. Gerd Heuschmann: Ne árts! – Amit a ló kikézpéséhez tudni illik. Mezőgazda Kiadó, 2011 

Robert M. Miller: Értsük meg a ló viselkedését! Mezőgazda Kiadó, 2012 

 
 

 



 

Tantárgy neve:  Hagyományőrző lovaskultúra 

Tantárgyfelelős neve: Zupán Péter 

Óraszám:  (elm+gyak) 4+18 Tanterv szerinti 

félév: 

4 

Számonkérés módja:  aláírás Kredit: 4 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

A tantárgy célja a remélhetően világörökségként is elismerésre kerülő, évezredes múltra 

visszatekintő magyar lovas hagyományok megismertetése, értékelése, továbbterjesztése. E 

hagyományok kiterjednek a magyar tenyésztésű lovak 2-3 évezredes értékeire, a szerszámok, 

eszközök, ruházat ismeretére és megjelenítésére, a különleges lovas tudás fölelevenítésére.  

A hallgatók ismerjék meg egyedülálló lovas értékeinket, érezzék meg, emocionálisan is 

fogadják be, és legyenek terjesztői. Gyakorlatban is kíséreljék meg az elérhető technikákat. 

Legyenek alkalmasak bemutatók, tanfolyamok, közösségek szervezésére, formálására. 

 

1. Csikós hagyományok 

A csikósok ma is megbámult attrakciói a puszta látványosságot messze túlhaladó élmények és 

értékek, a csikósélet a népi pásztorkultúra máig élő szerves részét képezi. Terepgyakorlat a 

hortobágyi Mátai Ménesnél a csikós hagyományok testközelből való megismerésére. 

 

2. Huszár hagyományok 

A magyar huszárság története. A huszárhagyományok és szerepük a mai magyar 

társadalomban. A huszárló kiképzése. Lovaglás elmélet, huszár alaki elmélet. Huszár 

hagyományaink és hatásuk a világ lovaskultúrájára. 

Gyakorlat: Huszár alaki gyakorlat, kardhasználat, tiszteletadás. Szerszámozás feszítőkantárral, 

lovas-huszár fogások (pl. málházás, lófarok felkötés).  

Lovardai foglalkozás: lovaglástechnika, lovardavezetés; huszár alaki gyakorlatok; 

kardhasználat, párviadal lóháton; huszárroham.  

 

3. Barokk lovaskultúra 

A hallgatók ismereteket szereznek a katonaló és munkaló kiképzéséről és engedelmességre 

tanításáról. A magyar katonai lovaskultúra, korabeli ló és lovas kiképzési módszerek. 

Campagne kiképzés. Klasszikus képzés magasiskolai feladatainak megtekintése, ismerete. 

Klasszikus képzés magasiskolai gyakorlatainak bemutatása a gyakorlatban. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Óralátogatás és a gyakorlatokon való részvétel 

 

Kötelező irodalom: 

Győrffy-Villám, Hecker, Jakovics, Szelestey (2004): Lovas Nemzet, Helikon, Budapest 

Ernst József: 100 év a magyar lovassport történetéből – I. kötet, Cartaphilus Kiadói Kft. 2008 

Somogyi Győző: Huszárok az 1848-49-es szabadságharcban 

Győrffy-Villám András (2007): Az utolsó huszárok, Balaton-felvidéki Sportegyesület 

Barczy Zoltán, Somogyi Győző (1994): Magyar huszárok, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest 

 

Ajánlott irodalom:  



Győrffy-Villám A. - Magyar I.: Idomító lovaglás – spanyol lovasiskola Magyarországon, Balaton-

Felvidéki Szabadidő Sporteg. 2012. 



 

Tantárgy neve: Gyógylovaglás 

Tantárgyfelelős neve:  Páska Ildikó 

Óraszám:  (elm+gyak) 6+10 Tanterv szerinti 

félév: 

4 

Számonkérés módja:  gyakorlati jegy Kredit: 3 

Kötelező előtanulmány(ok): Gyógypedagógia alapjai 

 

A tantárgy leírása:  

 

Gyógylovaglás elmélet: 

A lovasterápia különböző irányzatainak bemutatása elméleti oktatás és sajátélményű 

gyakorlatok segítségével. A hallgatók megismerik a ló gyógyításban való használatának 

lehetőségeit, módszereit, eszközeit, továbbá indikációit és kontraindikációit. A lovasterápia 

alapfogalmai, ágai, képzési rendszere.  Bevezetés a ló mediált pszichoterápiába, 

hippoterápiába, gyógypedagógiai lovaglásba. 

 

Gyógylovaglás gyakorlat 

Felkészítés a gyakorlatra, lóval való munka kiscsoportos formában, az élmények, 

tapasztalatok megbeszélése, az elméleti előadásokba integrálása. A lóval való együttműködés 

kialakítása (kapcsolatfelvétel és kommunikáció). Stressz-kezelés, relaxáció a ló segítségével, 

hippoterápiás munka. 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli dolgozat, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

 

Kötelező irodalom: 

Előadás jegyzetek 

 

Ajánlott irodalom:  

Wipke C. Hartje, Lovasterápia 2009 

 

 



 

Tantárgy neve: Lovas vállalkozások menedzsmentje  

Tantárgyfelelős neve: Protzner Anna 

Óraszám: (elm+gyak) 28 Tanterv szerinti 

félév: 

4 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 5 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

1. Létesítményvezetés és gazdálkodás: 

A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a látogatott intézményeknél szerezhető 

tapasztalatok értékelésére és kamatoztatására; hasonló intézmények és vállalkozások 

irányításában való részvételre, hatóságokkal, önkormányzatokkal szükséges együttműködésre, 

támogatások elnyerésére, a tervszerű és korrekt gazdálkodásra, illetve a gazdálkodási 

tevékenységek áttekintésére. 

 

2. Marketing: 

A hallgatók marketing szemléletének kialakítása a lovasturisztikai és lovas 

sportszolgáltatások értékesítésével kapcsolatosan. A hallgatók ismerjék a marketing 

alapfogalmait, legyenek tisztában az alapvető marketing eszközökkel és stratégiákkal, ezeket 

hatékonyan tudják alkalmazni a lovas vállalkozások működtetésében. 

 

3. Lovaságazat jogi szabályozása 

Jogi alapfogalmak, sportjog. A lótartáshoz kötődő szabályozások (állattartás, 

állategészségügy, állatvédelem, állatszavatosság, azonosítás, lóútlevél). Gazdasági jog 

(gazdálkodó szervezetek és civil szervezetek a lovas ágazatban). Lovas szolgáltató 

tevékenység (lovas szolgáltatókról szóló rendelet, ingatlanokhoz, mezőgazdasági 

tevékenységhez kötődő szabályozások, erdőtörvény).  

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Írásbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Vállalkozási ismeretek (2005), szerk.: dr. Kárpáti László, Szaktudás Kiadó Ház, Magyar 

Agrárkamara - Mestergazda könyvek sorozat 

Hansághy Péter: Marketing a lovasturizmusban. Mezőgazda Kiadó, 2000 

Vonatkozó jogszabályok 

 

Ajánlott irodalom:  

A mesterlovász könyve (2006), szerk.: dr. Pongrácz László, Szaktudás Kiadó Ház, Magyar 

Agrárkamara - Mestergazda könyvek sorozat 

Vér Imre: A lovasgazda (2004), Lapu Bt. 

Pupos Tibor: Vállalkozások finanszírozása a mezőgazdaságban (1999), Mezőgazdasági 

Szaktudás Kiadó, Budapest 

Pupos Tibor: Vállalkozások finanszírozása a mezőgazdaságban (1999), Mezőgazdasági 

Szaktudás Kiadó, Budapest 

Vállalkozási ismeretek (2005), szerk.: dr. Kárpáti László, Szaktudás Kiadó Ház, Magyar 

Agrárkamara - Mestergazda könyvek sorozat



 

Tantárgy neve: Lovasturizmus, lovastúra-vezetés  

Tantárgyfelelős neve: Protzner Anna 

Óraszám: (elm+gyak) 18+12 Tanterv szerinti 

félév: 

4 

Számonkérés módja:  kollokvium Kredit: 5 

Kötelező előtanulmány(ok): - 

 

A tantárgy leírása:  

 

1. Lovasturizmus: 

A hallgatók megismerik a turizmus alapfogalmait, valamint a sportturizmus és ezen belül a 

lovasturizmus specialitásait. 

 

2. Lovastúrák szervezése, vezetése 

A tantárgy során a hallgatók képesek lesznek egy-vagy többnapos igényes lovastúra 

szervezésére, vezetésére és menedzselésére. A végzett szakember ismeri a lovas túrázás 

folyamatait az előkészületektől a túra vezetésén át az utómunkálatokig. Ismeri egy lovastúra 

megvalósítási lehetőségeit. Gyakorlatban kiscsoportos lovastúra vezetési feladatok lovardai 

körülmények között és terepen. 

 

3. Tájékozódási ismeretek: 

A hallgató jártas a térképészetben, képes tájékozódni, ez alapján megtervezni és kivitelezni 

egy biztonságos lovastúrát mind a vendégek, mind a lovak szempontjából. Térképészeti 

gyakorlat tanteremben, majd tájékozódási feladatok megoldása tereplovaglás során. 

 

4. Vendéglátási ismeretek: 

A hallgatók megfelelően tudnak kommunikálni a vendégekkel és a partnerekkel, jártasak az 

idegenvezetésben. Tisztában vannak a vendéglátás fogalmával, feladataival, 

tevékenységével, alapvető és speciális ételekkel (pl.: különböző nemzetek konyhája, speciális 

diéták) és az azokhoz kapcsolódó vendéglátási irányelvekkel. Képesek a túra során felmerülő 

igények, váratlan helyzetek, konfliktusok és balesetek konstruktív kezelésére. 

 

 

Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése:  

Szóbeli kollokvium. 

 

Kötelező irodalom: 

Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete, Kereskedelmi és Idegenforgalmi T., 2004. 

Győrffy-Villám András: A lovasturizmus kézikönyve. Mezőgazda Kiadó, 2006. 

Vér Imre: Lovas tereptan - Térképeszeti, tájékozódási és túlélési ismeretek. Kairosz 

Könyvkiadó Kft., 2002 

 

Ajánlott irodalom:  
Vér Imre: Lovasturizmus és Lovastáborok, Lapu Bt., 2014 

Győrffy-Villám András: A lovastúra-vezetés. Képzőművészeti Kiadó, 2002 

Vér Imre: Túralovaglás - Túravezetői és szervezési ismeretek. Mezőgazda Kiadó, 2009 

Turizmus Bulletin folyóirat 

https://www.libri.hu/szerzok/ver_imre.html
http://www.polc.hu/szerzo/gyorffy_villam_andras/
http://www.polc.hu/konyvkiado/kepzomuveszeti_kiado/


 

IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 

 

 

 

1. Elméleti előadások és gyakorlatok 

 

Az alapozó ismereteket, a neveléstudományi ismereteket, a speciális szakmai ismereteket, a 

gazdálkodási és turizmus ismereteket elméleti előadásokon és gyakorlati órákon ismerhetik 

meg a hallgatók. Ezek készségszintté emelésére és a tanultak szemléltetésére szolgálnak a 

szakmai gyakorlatok és táborok. A hatékonyságot növelendő, a szakon több ízben egyéni 

feladatot kapnak a hallgatók. Ezeknél az egyéni feladatoknál tudja gyakorolni a hallgató a 

szakemberré válás legfontosabb kompetenciáit, úgymint: lovas létesítmény üzemeltetése, az 

ahhoz tartozó problémák megoldása, lovas foglalkozások előkészítése és megtartása (iskolai 

és magán keretek között), képes legyen a lovakkal való megfelelő bánásmódra (elhelyezés, 

takarmányozás, kiképzés) és ennek az ismeretnek az átadására, tevékenységében alkalmazva 

az egyetemes lovaskultúra és nemzeti lovas örökségünk tudásanyagát. 

 

Az elméleti tárgyak oktatásának hagyományos módszere a tanári előadás, melyen a hallgatók 

az oktató által prezentált demonstrációs anyagok segítségével sajátítják el a szükséges 

ismereteket. Az órákon lehetőségük lesz a hallgatóknak rákérdezni a számukra nem érthető, 

vagy érdekes részletekre. E visszacsatolás hozzájárul az órák interaktívvá tételéhez. 

Fontos megjegyezni, hogy az egyetemi munka mellett, a sikeres szakemberré váláshoz 

nélkülözhetetlen az otthoni munka, a magyar és idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozása, 

és a tanultak folyamatos begyakorlása. 

 

A hagyományos képzési formák mellett kiemelt fontosságú a gyakorlati tapasztalás útján 

szerzett ismeretek elsajátítása. Széles körű lovardai gyakorlatokkal, valamint szakmai 

táborokkal kívánjuk fejleszteni a hallgatók kompetencia-alapú oktatását. Különös hangsúlyt 

fektetünk a lovas sportágak mozgásanyagának alapszintű gyakorlati elsajátítására, az oktatási 

és edzésvezetési gyakorlatokra, lovas túravezetési gyakorlatokra, valamint a gyógylovaglás- 

és lovas hagyományőrző gyakorlatokra. 

 

 

 

2. Pedagógiai eszközök 

 

A képzés széles körben alkalmazza az oktatási folyamatok szervezéséhez és megvalósításához 

szükséges pedagógiai eszközöket, melyeket a hallgatók a gyakorlati órák során saját magukon 

is megtapasztalhatnak, valamint az oktatási gyakorlatok alkalmával kipróbálhatnak és 

készségszinte fejleszthetik.  

 

A TE által alkalmazni kívánt eszközök: 

 

 A konzultációk során rendszeres kerekasztal beszélgetések és tapasztalatcserék. Ezen 

beszélgetések alkalmával az oktatók és a hallgatók közösen elemzik a gyakorlati órán 

és az otthoni munkában megtapasztaltakat és a felmerülő problémákat. A 

beszélgetések megerősítik és tudatosítják az addig elért eredményeket.  



 Szemléltetés. A lovardai körülmények között zajló oktatás lehetőséget biztosít az 

elméleti tudásanyag azonnali gyakorlati bemutatására és a gyakorlatban előforduló 

hibák elméleti megvitatására, javítására. 

 Önálló munka: az elméleti oktatás kiegészítéseként az önfejlesztés iránti igény 

megteremtéséhez, a szakmai tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok 

elkészítése a szakirodalom felhasználásával. 

 Közös tevékenységek: a csoporttagok közös aktivitásán túl a lóval való társas 

kapcsolat is részt vesz a személyiségfejlesztésben.  

 Tanácsadás. A hallgatók – korábbi tapasztalataink alapján – igénylik az oktatók, 

előadók tanácsait. A konzultációk során a szünetekben nyílik erre lehetőség, de 

szükséges esetben külön beszélgetéseket is rendezünk. 

 Konfliktuskezelés: az oktatás és a sporttevékenység során (tanítványokkal, 

hozzátartozókkal, lovakkal, létesítményvezetőkkel, alkalmazottakkal, partnerekkel, 

hatóságokkal, hivatalokkal, stb.) keletkezett konfliktusok feloldásának segítése. 

 

 



 

 

 
 

 

 

REKTOR 
 

 

 

A Testnevelési Egyetem Rektorának nyilatkozata 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, a Testnevelési Egyetem rektora nyilatkozom, hogy a képzés 

indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll és az 

évfolyamonkénti 25 hallgatói létszámú képzést lehetővé teszi.  

 

 

 

 

Budapest, 2016-07-12.  
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