LOVAS POLGÁRŐRÖK OKTATÁSA
LOVAS PORTYA SZOLGÁLATI KÉPZÉS
A polgárőrség kötelékében az OPSZ Szolgálati Szabályzata 29. pontja értelmében lóhátról
szolgálatot csak az a polgárőr láthat el, aki lovas szakmai felkészültségéről az Országos
Polgárőr Szövetség szervezésében lefolytatott oktatási rendszerben eredményesen számot ad,
avagy az alól lóval kapcsolatos iskolai végzettsége folytán – az OPSZ Lovas Tagozata által
igazoltan – mentesül.
OPSZ Szolgálati Szabályzat 1. Függelék 1.1. pont:
“Portyaszolgálat: feljogosítja a polgárőr lovast külterületen, zöld-, és üdülő-övezetekben
történő lovas járőr szolgálatra, külterületen csapaterős lovas tevékenységben való részvételre
(így különösen kutatás, területzárás, üldözés).
Portyaszolgálatos polgárőr szolgálatot csak portyavezetővel, lovas járőrvezetővel vagy
rendőr lovassal adhat – a ló belterületi istállózása esetén a lakott területről történő kihaladás
és az oda történő visszatérés útvonalától eltekintve – kizárólag külterületen.
Portyaszolgálat rendezvényekre nem tervezhető és nem látható el! ”
PORTYA SZOLGÁLAT képzési formája és követelménye: lovas polgárőr
portyaszolgálatot az OPSZ Lovas Tagozata által elektronikusan rendelkezésre bocsátott
tananyagból eredményes tesztlapot írt polgárőr adhat, aki megfelelő tereplovas tapasztalattal
rendelkezik.
Az elméleti tesztlapok írására a tagszervezeti egyesületeknél kihelyezve kerül sor,
folyamatosan igény szerint. Ennek megszervezése a megyei lovas koordinátorok feladata!
A PORTYA SZOLGÁLAT tesztlapján a következő témakörök szerepelnek választásos
kérdések formájában:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tartástechnológia
Takarmányozási ismeretek
Állategészségügy
Anatómiai ismeretek
Balesetvédelem
Szerszámzattan
Lóval való kommunikáció
Lovas elméleti alapismeretek
Tereplovaglási ismeretek
Lovas polgárőri ismeretek
Általános lovaskultúra

(10 kérdés)
(10 kérdés)
(10 kérdés)
(10 kérdés)
(10 kérdés)
(5 kérdés)
(10 kérdés)
(10 kérdés)
(10 kérdés)
(10 kérdés)
(5 kérdés)

Az egyes témakörök nem azonos súllyal esnek elbírálás alá. Kiemelt kérdéskör a
balesetvédelem, állategészségügy, a tereplovaglási és a lovas polgárőri ismeretek. E
témakörökből minimum 7 helyes válasz szükséges. A többi témakörből témánként minimum

50 % helyes válasz az elvárás. Amennyiben valaki valamely témakörben egyetlen helyes
választ sem ad, úgy a teljes vizsga automatikusan sikertelen.
A tesztírást a helyszínen az OPSZ Lovas Tagozata által megbízott személy a felelős. A teszt
megírására 60 perc áll rendelkezésre. A tesztlapon fel kell tüntetni a kitöltő nevét olvashatóan
és az aláírását, a kitöltés helyszínét és időpontját, a kitöltés kezdő időpontját nap, óra és perc
pontossággal, valamint a befejezés időpontját óra és perc pontossággal. A tesztírás helyszínén
mindenki csak egy tesztet írhat. Aki a tesztíráson az elvárt szintet nem teljesíti, – a kellő
felkészülési idő megléte érdekében – 2 hónap után válik ismét jogosulttá a tesztírásra.
Az eredményről a vizsgázókat a tagozat 10 munkanapon belül értesíti elektronikus levél
formájában az illetékes polgárőr egyesület elnökét, a megyei irodát és a megyei lovas
koordinátort.
A polgárőr lovasok az alábbi – elektronikus formában kiküldött – jegyzetekből készülhetnek.
Az opsz.lovastagozat@gmail.com címről igényelhetnek meg elektronikus formában:
- Kováts Zsolt - Sági László: „A szolgálati ló ellátása, alkalmazása és egészségvédelme”
(Belügyminisztérium gondozásában 1982.) – A PATKOLÁSI RÉSZ NEM VIZSGAANYAG!
- Katona Vera: „A ló egészségtana” (Országos Rendőr-főkapitányság Szolgálati
Állatfelügyelet, Dunakeszi, 1997.)
Az OPSZ honlapján, a következő linken megtalálható az 1., 2., 5. és 11. modul:
http://www.opsz.hu/polgaror-egyesuleteknek-segedanyagok
Lovas polgárőrök módszertani anyagai
 Balesetvédelem lovas polgárőröknek
 Lovaskultúra alapjai lovas polgárőröknek
 Lótartás-technológia
 Takarmányozástan

Értelemszerűen az OPSZ Szolgálati Szabályzatát is szükséges ismerni (10. modul):
http://www.opsz.hu/storage/upload/dokumentumok/szolgalati_szabalyzat_2017_2.pdf

Ajánlott irodalom továbbá:
1. Ernst József - Fehér Dezső: Sérülések és balesetek megelőzése a lovak körül
(Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, 1998)
2. Pénzes Gábor: Lovas Nemzet (https://www.facebook.com/lovaskulturablog/?fref=ts)
3. Vér Imre: Lovas Balesetek (LAPU Lap- és Könyvkiadó Bt., 2008)
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