ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
I.
AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1. A szakképesítés azonosító száma:

54 621 03

2. A szakképesítés megnevezése:

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

3. Szakképesítések köre:
3.1 Rész-szakképesítés

3.2

3.3

Azonosítószám:
Megnevezés:

54 621 03 0100 33 01
Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd

Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:

54 621 03 0010 54 01
Állategészségügyi technikus
54 621 03 0010 54 02
Állattenyésztő technikus

Elágazások

Ráépülés

4. Hozzárendelt FEOR szám:

Nincs
3124

5. Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
2

Szakképesítés megnevezése
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

1

Óraszám
2000

II.
EGYÉB ADATOK
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Állategészségügyi technikus

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

50 %
50 %

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE:

Állattenyésztő technikus

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

-

Iskolai előképzettség:

érettségi vizsga

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek
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2. Elmélet aránya:
3. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
Időtartama (évben vagy félévben):
1 év
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Állatorvosi, állategészségügyi
szaksegéd

1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú
mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra
meghatározott
kompetenciák
birtokában.
E
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő
évfolyam keretében is.
Vagy

Iskolai előképzettség:

tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
végzettség

Szakmai előképzettség:

-

Előírt gyakorlat:

-

Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények:

nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények:

nem szükségesek

2. A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: Óraszám:
500
3. Elmélet aránya:
4. Gyakorlat aránya:

40 %
60 %

5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges
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III.
MUNKATERÜLET
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:
FEOR száma
3124

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Mezőgazdasági technikus

2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Állatjólléti és -higiéniai feladatokat lát el
Alapvető ellés/fialási feladatokat lát el
Elvégzi a biztonsági feladatokat
Adminisztrációt végez, kommunikál
Részt vesz a diagnosztikai munkában
Részt vesz a szaporodásbiológiai beavatkozásokban
Sebészeti beavatkozások során segédkezik
Hatósági élelmiszer-higiéniai részfeladatokat végez
Hatósági járványvédelmi munka részfeladatait végzi
Hatósági határállomási munka részfeladatait látja el
Részt vesz a prevencióban
Takarmányoz
Napi és időszakos ellenőrzéseket végez
Állattenyésztési feladatokat lát el
Termékelőállítással kapcsolatos feladatokat végez
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések:
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
31 621 03
Állattenyésztő
31 641 01
Inszeminátor
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IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1375-06 Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségi állapotát
Életjelenségeket figyel
Klinikai alapértékeket mér
Szükség szerint elkülöníti a beteg állatot
Értesíti az állatorvost, szükség esetén teljesíti bejelentési kötelezettségét
Kezeli, illetve kezelteti a beteg állatot vagy részt vesz a terápiás beavatkozásokban
Ismeri a gyakrabban használt gyógyszereket és alkalmazásuk módját
Előkészíti a kezeléshez szükséges gyógyszereket és eszközöket
Beadja a gyógyszereket az állatorvos utasítása szerint
Utasítás szerint elvégzi az egyes tömeges kezeléseket
Elvégzi az előírt egyszerűbb kezeléseket
Elsősegélyt nyújt az állatnak
Segédkezik az állatorvosi kezeléskor
Betartja a járványvédelmi előírásokat
Fertőtlenít, sterilez
Betartja az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényt
Közreműködik
az
ivarzó
egyedek
azonosításában, megfigyelésében,
megjelölésében, elkülönítésében
Meghatározza a termékenyítés optimális időpontját
Részt vesz a visszaivarzó állatok felderítésében
Ellést/fialást előkészít, levezet
Újszülött állatot, anyaállatot ellát
Betartja a vegyszerekre, gyógyszerekre és mérgező anyagokra vonatkozó
előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Testtájtan
C Mozgásszervek felépítése, működése
B Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
B Az ellés szakaszai, állatfajonkénti jellegzetességei
B A szaporodás élettana
B Neurohormonális szabályozás folyamata
B A köztakaró funkciói, sajátosságai
C Fertőtlenítés, sterilezés gépeinek, berendezéseinek működtetése
C Értékmérő tulajdonságok
D A betegség keletkezésének az okai
C Az egészséges állat életjelenségei
C Az egészséges állat viselkedése, etológiája
B A beteg állat felismerése megjelenése alapján
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C
D
D
B
C
D
B
C
B
C
C
B
C
B
B
B
B
D
B
B
B
D
E
C
C
E
B
E
E
E
D
D
E
D
B
B
B
B
C
C
A
A
C
E
C
C
E
E
D
B

A klinikai alapértékek felvétele
Kiegészítő vizsgálatok, mintavételek lebonyolítása
Gyakoribb szűrő- és diagnosztikai vizsgálatok
Teendők a beteg állattal
Gyakoribb kezelések, beavatkozások elvégzése
Gyógyszerismeret, a gyógyszerek alkalmazása
Segítségnyújtás módjai az állatorvosi kezeléskor
Az állatok rögzítése kezeléshez
Az elsősegélynyújtás módjai
A nem fertőző betegségek megelőzése
A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
Az állattartó telepek járványvédelmének szabályai
A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
Az állattartás általános állatvédelmi szabályai
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
Az állatszállítás állatvédelme
Az állatokkal való szakszerű bánásmód
A vágóállatok levágásának és leölésének szabályai
Az ivarzók kiválogatása
A csendesen ivarzók kiválogatása
Az ellés utáni első ivarzás időpontja
A külső nemi szervek vizsgálata
A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásainak ismerete
Az eszközök tisztogatása, sterilezése
Az eszközök szállítása, tárolása
Szaporodásbiológiai mutatószámok értékelése
A vemhességre utaló jelek felismerése
Rectális és vaginális vizsgálat menete
Ultrahangvizsgálat menete
Egyéb vizsgálati lehetőségek ismerete
A vemhesség idejének megállapítása
A vetélés oka, felismerése
A méhben elhalt és megrekedt magzatok sorsa
Az anyai szervezet vemhességgel kapcsolatos zavarai
A közeledő ellés jelei
Előkészület az ellésre állatfajonként
A tájékozódó vizsgálat menete
A segélynyújtáshoz szükséges eszközök, műszerek, gyógyszerek
A vértelen és véres segélynyújtás módjai
A szülőút sérülései
Az újszülött ápolása az ellés után
Az anyaállat ápolása az ellés után
Az involúciós időszak rendellenességeinek ismerete
Az egyszerű meddőségi kezelések
Hímivarú állatok szaporodási zavarai
Nőivarú állatok szaporodási zavarai
Élőállat vizsgálat menete
Mintavétel, szűrővizsgálatok szabályai
Egyéb élelmiszer-előállítás szabályai
Bejelentési kötelezettség, bejelentendő betegségek
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C
B
B
C

Járványügyi intézkedések
Környezetvédelmi rendszabályok
Veszélyes anyagok és hulladékok
Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Erős fizikum
Állóképesség
Tűrőképesség
Látás
Önállóság
Hallás
Kézügyesség
Testi erő
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
A környezet tisztán tartása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1376-06 Munka-, tűzvédelem, adminisztráció feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tűz esetén intézkedik
Nyilvántartást vezet
Bizonylatot állít ki
Üzleti levelezést folytat
Számítógépes szoftvereket használ
Használja a védőeszközöket és a védőruházatot
Betartja a vegyszerekre, gyógyszerekre és mérgező anyagokra vonatkozó
előírásokat
Jelenti és elhárítja a balesetveszélyes helyzeteket
Elsősegélyt nyújt
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
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Beszerzi a szükséges engedélyeket
Kapcsolatot tart partnerekkel, szakhatóságokkal, laboratóriumokkal, ügyfelekkel,
szakszervizekkel
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Vállalkozási formák, alapítás, működtetés, megszüntetés
D Üzleti vállalkozás tervezése
D Gazdálkodás eredményessége
D Hitelezési formák
C Leltározás módja
C Adózás szabályai
D Általános jogi alapismeretek
D Jogviszonyok alapjainak ismerete (tulajdonjog, kötelmi jog)
C Munkajogi, munkaügyi ismeretek
D A munkanélkülivé válás jogi alapismeretei
C Az állattenyésztésben dolgozók adózási formái
D Nyilvántartások vezetése
D Bizonylatok kitöltése
D Könyvvitel alapjai
D Számítógépes adatnyilvántartás
D A kapcsolattartás módjai
D Számítógépes adatszolgáltatás
D Jelentések készítése, továbbítása
D Minőségbiztosítás
C Tűzvédelmi rendszabályok
B Tűzoltó készülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
B Teendők tűz esetén
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
2 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
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Önállóság
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Tervezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1384-06 Állatjólléti és -higiéniai feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Ellenőrzi a tartástechnológia betartását
Részt vesz a tartástechnológia kialakításában, fejlesztésében
Ellenőrzi az állatjólléttel és az állatvédelmi előírásokkal kapcsolatos technikai
berendezéseket, felveszi a szükséges adatokat
Ellenőrzi az állatvédelmi követelmények teljesítését élőállat-szállításoknál
Betartatja a trágyakezelés technológiáját
Elvégzi, illetve felügyeli a rágcsáló- és kártevőirtást
Az utasításnak megfelelően ellenőrzi a takarmányozást és a vízellátottságot
Felismeri a takarmányokat
Érzékszervileg minősíti a takarmányokat
Mintát vesz a takarmányból és az ivóvízből, laboratóriumi vizsgálatra küldi és
értékeli az eredményt
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az állat és környezete kölcsönhatása
A A betegség keletkezésének az okai
A Az istálló mikroklímájának összetevői
B Az etetés és az itatás higiéniája
B Az ivóvíz higiéniája
C Rovar- és rágcsálóirtás módjai
B Trágyakezelés módjai
B Az állattartás általános állatvédelmi szabályai
B A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
B Az állatszállítás állatvédelme
A Juh- és kecsketenyésztés
A Baromfi és kisállattenyésztés
A Sertéstenyésztés
A Szarvasmarha-tenyésztés
A Lótenyésztés
D A takarmányok kémiai alkotórészei
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B
B
B
B
B
A

A takarmányok csoportosítása
A takarmányok érzékszervi minősítése
Mintavétel, mintaküldés szabályai
Ivóvízellátás, itatás szabályai
Az etetés rendje, szabályai
Nemesítés folyamata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Látás
Tűrőképesség
Stabil kéztartás
Állóképesség
Tapintás
Szaglás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Határozottság
Empatikus készség
Udvariasság
Meggyőző készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztán tartása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Áttekintő képesség
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Értékelési képesség
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1385-06 Szaporítási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Megállapítja a vemhességet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
B A szaporodás élettana
B A neurohormonális szabályozás folyamata
A Gazdasági állatok szaporításának módjai
B Az ondónyerés módja állatfajonként, a csíraszegény spermagyűjtés technikai
feltételei, az ondóvétel technikája
B Az ondó állatfajonkénti jellegzetességei, a vizsgálat menete, az ondó értékelése
A Az ondó hígítása, konzerválása, tárolása, szállítása
A A külső nemi szervek vizsgálata
A A hüvely és a hüvelytornác vizsgálata kézzel, hüvelytükörrel és rektális úton
A A belső nemi szervek vizsgálata
A A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásai
A Az inszeminálás optimális időpontja
A Az inszeminálás eszközei
A Az eszközök tisztogatása, sterilezése
A Az eszközök szállítása, tárolása
A Az egyes állatfajok inszeminálásának végrehajtása
A Az inszeminálás eredményét befolyásoló tényezők
A A vemhességre utaló általános tünetek felismerése
A Rectális és vaginális vizsgálat
A Ultrahangvizsgálat
A Egyéb vizsgálati lehetőségek
A A vemhesség megállapításának állatfajonkénti jellegzetességei
A A vemhesség idejének megállapítása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
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Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Látás
Tűrőképesség
Stabil kéztartás
Állóképesség
Tapintás
Szaglás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Határozottság
Empatikus készség
Udvariasság
Meggyőző készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztán tartása
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Tervezési képesség
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Értékelési képesség
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1386-06 Biztonsági és adminisztrációs feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik
ártalmatlanná tételükről
Dokumentálja a balesetvédelmi oktatáson való részvételt
Részt vesz a kockázatbecslési feladatokban
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Hullák, hulladékok ártalmatlanná tételének módjai
C Munkavédelmi rendszabályok
B Környezetvédelmi szabályok
B Veszélyes anyagok és hulladékok
C Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
D A vállalkozás erőforrásai
B Vállalkozás alapítása, működtetése, megszüntetése
D Üzleti vállalkozás tervezése
D Gazdálkodás eredményessége
D Hitelezési formák
D Általános jogi alapismeretek
D Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
C Munkajog, munkaügy
C Az állattenyésztésben dolgozók adózása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Látás
Tűrőképesség
Stabil kéztartás
Állóképesség
Tapintás
Szaglás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Határozottság
Empatikus készség
Udvariasság
Meggyőző készség
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Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1387-06 Asszisztensi és állatápolási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szűrő és diagnosztikai vizsgálatok során segíti vagy elvégzi az állatok azonosítását,
balesetmentes rögzítését, feltárja a vizsgálati területet
Vérvétel során közvetlen segítséget nyújt a szükséges eszközök biztosításában és a
lebonyolításban
Részt vesz a különféle mintavételezésekben
Részt vesz az elhullott állatok boncolásában
Segíti az állatorvos munkáját a vemhesség-vizsgálatban
Elletéseknél és egyéb szaporodásbiológiai beavatkozásoknál biztosítja és előkészíti
a szükséges eszközöket és műszereket, segíti az állatorvos munkáját
Segédkezik az involúciós vizsgálatoknál
Előkészíti a műtőt a sebészeti beavatkozáshoz (műszereket sterilez, műtéti
segédanyagokat biztosít)
Előkészíti az állatot a műtéti beavatkozáshoz (rögzítés, műtéti terület szőrtelenítése,
fertőtlenítése)
Műtét során segédkezik, asszisztál, monitorozást hajt végre
Részt vesz a műtött állat megfigyelésében, műtéti utókezelésében
Ápolja és csoportosítja az állatokat
Ellenőrzi a kültakaró és a lábvég ápoltságát
Elvégzi a csonkolásokat
Lecsípi az újszülött malacok szemfogát és szegletmetszőfogát
Elvégzi a szarvtalanítást
Elvégzi a malacok herélését
Közreműködik a lábvégápolásban, körmözésben
Parazita-ellenes kezeléseknél adagolja a hatóanyagot, felügyeli a kijuttatást,
ellenőrzi a fürösztést
Gondoskodik az állatok mozgatásáról, jártatásáról
Falkásítja, csoportosítja az állatokat
Selejtezést végez
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
B A szaporodás élettana
A Kiegészítő vizsgálatok, mintavételek lebonyolítása
A Gyakoribb szűrő- és diagnosztikai vizsgálatok
A Segítségnyújtás módjai az állatorvosi kezeléskor
A Az állatok rögzítése kezeléshez
A A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
A A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
A A vemhességre utaló általános tünetek felismerése
A Rectális és vaginális vizsgálat
A Ultrahangvizsgálat
B Egyéb vizsgálati lehetőségek
A A vemhesség megállapításának állatfajonkénti jellegzetességei
A A vemhesség idejének megállapítása
A A vetélés oka, felismerése
A A méhben elhalt és megrekedt magzatok sorsa
A Az anyai szervezet vemhességgel kapcsolatos zavarai
A A közeledő ellés jelei
A Előkészület az ellésre állatfajonként
A A tájékozódó vizsgálat menete
A A segélynyújtáshoz szükséges eszközök, műszerek, gyógyszerek
A A vértelen és véres segélynyújtás módjai
A A szülőút sérülései
A Az involúciós vizsgálat menete állatfajonként
A Az involúciós időszak rendellenességei
A Az egyszerű meddőségi kezelések
A Az egyes készítmények hatásmechanizmusa
A Méhöblítés, méhinfúzió lebonyolítása
A Egyéb gyógykezelési módszerek
B Ivarzásszinkronizálás módjai
B Biotechnológiai eljárások
A Hím ivarú állatok szaporodási zavarai
A Nő ivarú állatok szaporodási zavarai
A A műtét fogalma, felosztása
A A gyakrabban előforduló műtétek ismerete, a műtétek előkészítése
A A műtéti aszepszis megvalósítása
A A műtött állat megfigyelése, gondozása
A A seb fogalma, tünetei típusai
A Műszerismeret
A A segédkező feladatai
C Állatok azonosítása
A Az állatokkal való bánásmód
A Gyakoribb kezelések, beavatkozások elvégzése
A Gyógyszerismeret, a gyógyszerek alkalmazása
A Egyszerűbb kezelések, beavatkozások
A Sebészeti beavatkozások egészséges állatokon
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Látás
Tűrőképesség
Stabil kéztartás
Állóképesség
Tapintás
Szaglás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Határozottság
Empatikus készség
Udvariasság
Meggyőző készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
A környezet tisztán tartása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Áttekintő képesség
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Információgyűjtés

16

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1388-06 Hatósági munka feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartatja a telep állategészségügyi technológiáját
Elvégzi az állatorvos által előírt vakcinázási programokat
Segíti az állatorvos munkáját a levágást megelőző élőállat-vizsgálat során (egyedi
jelölések ellenőrzése, állatkísérő dokumentumok ellenőrzése)
Ellenőrzi az állatvédelmi követelmények teljesítését élőállat-beszállítás, terelés,
pihentetés során
A vágás során ellenőrzi az állatvédelmi feltételek teljesülését (rögzítés, kábítás)
Segíti az állatorvos munkáját a levágást követő húsvizsgálat során, a szerveket és
testrészeket előkészíti vizsgálatra
A húsvizsgálat során meghatározott részfeladatokat önállóan lát el (egyes szervek,
szervrendszerek érzékszervi vizsgálata)
Segédkezik a szűrővizsgálatokhoz szükséges mintavételezésben, meghatározott
szűrővizsgálatokat önállóan végez (pl. trichinella-vizsgálat)
Részt vesz a vágóhíd higiéniai felügyeletében, segédkezik a higiéniai
állapotfelmérő minták vételében
Részt vesz a vágás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésében, ellenőrzi a
jelölést, elkülönített tárolást
Segédkezik a technológiai fegyelem betartásának ellenőrzésében, pl. mérőeszközök
és az előírt hőmérséklet ellenőrzése
Gondoskodik az állatorvosi vizsgáló helyiség és vizsgáló eszközök tisztán
tartásáról, fertőtlenítéséről
Elvégzi a szállítási okmányok alapján a szállítmányok beazonosítását és az ehhez
kapcsolódó adminisztrációt
Segédkezik az azonossági és a fizikai vizsgálatok elvégzésében
Részt vesz a mintavételezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában (csomagolás,
jelölés, tárolás)
Elvégzi a szállítmányok vizsgálat utáni lezárását
Biztosítja az alkalmazott műszaki, technikai eszközök, berendezések működését,
karbantartását
Biztosítja a mintavételi helyiség és az eszközök tisztaságát, fertőtlenítését
Biztosítja a kobzott áru és elhullott állatok tárolását és gondoskodik
elszállításukról, megsemmisítésükről
Részt vesz az elrendelt járványvédelmi feladatok megszervezésében (lakosság
értesítése, szükséges eszközök előkészítése)
Részt vesz a konkrét feladatok lebonyolításában (tömegoltás, fertőtlenítés, trágyaés hulla ártalmatlanítás)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Karbantartás módja, szervezése
A A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
B Az állatszállítás állatvédelme
A Az állatokkal való bánásmód
A A vágóállatok levágásának és leölésének szabályai
A Élőállat vizsgálat menete
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A
B
A
A
A
B
B
C
B
A
A
B
B

Post mortem vizsgálat menete
Mintavétel, szűrővizsgálatok szabályai
Szállítmányok felbontásának és lezárásának szabályai
Azonossági és fizikai vizsgálat menete
Mintavételezés módja
Környezetvédelmi szabályok
Veszélyes anyagok és hulladékok
Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Állategészségügyi technológia
A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
A nem fertőző betegségek megelőzése
Bejelentési kötelezettség, bejelentendő betegségek
Járványügyi intézkedések

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Látás
Tűrőképesség
Stabil kéztartás
Állóképesség
Tapintás
Szaglás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Határozottság
Empatikus készség
Udvariasság
Meggyőző készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
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Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztán tartása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Áttekintő képesség
Értékelési képesség
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1389-06 Állattenyésztési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Meghatározza a takarmányszükségletet
Beszerzi a takarmányt
Konzerválja és tárolja a takarmányt
Takarmányadagot állít össze
Ellenőrzi a takarmány-kiosztást, az itatást
Ellenőrzi és közreműködik a legeltetés előkészítésében, a legeltetésben
Ellenőrzi a takarmánykiosztó és etetőberendezések működését
Ellenőrzi a vízszolgáltató és az itatóberendezés működését
Ellenőrzi a világítóberendezést és a világítási programot
Ellenőrzi a szellőztető berendezést
Ellenőrzi a fűtőberendezés működését és az istálló hőmérsékletét
Ellenőrzi a fejés és a tejkezelés gépeinek működését
Ellenőrzi a kitrágyázó berendezés működését
Ellenőrzi a keltetőberendezés működését
Ellenőrzi az erő- és munkagépek működését
Ellenőrzi a kéziszerszámok állapotát
Ellenőrzi a mérleg pontosságát
Ellenőrzi az állattartó épületek állagát és a legelőberendezés állapotát
Ellenőrzi az állatlétszámot és az állatsűrűséget
Gondoskodik a törzskönyvezésről
Biztosítja az egyedi megjelölést és nyilvántartásba vételt
Tenyésztési és termelési adatokat gyűjt, rögzít
Küllemi bírálatot végeztet
Figyelembe veszi a küllemi bírálat értékelését
Meghatározza a tenyészcélt
Kitűzi a gazdasági tenyészcélt
Figyelembe veszi a piaci igényeket
Reálisan mérlegeli a lehetőségeit
Figyelembe veszi a biológiai tenyészcélt
Kiválasztja a fajtát, típust, hibridet
Kiválasztja a tenyésztésre szánt egyedeket
Alkalmazza a tenyészértékbecslés módszereit
Megfelelő tenyésztési eljárást választ
Párosítási tervet készít
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Szaporítja az állatokat
Felkészíti az állatokat a pároztatási időszakra
Megvalósítja az ivarzásszinkronizálást
Tejtermeléssel kapcsolatos feladatokat végez
Ellenőrzi a fejést
Ellenőrzi az elsődleges tejkezelést
Elvégzi a tej vizsgálatokat
Felismeri a tej természetes elváltozásait és a gyakoribb tejhibákat
Ellenőrzi a tojástermelést
Felügyeli a májtermelést
Megtervezi a tolltermelést
Gyapjútermeléssel kapcsolatos feladatokat végez
Elvégzi a bonitálást
Megszervezi a nyírást
Ellenőrzi a gyapjú osztályozását, tárolását
Neveli és hizlalja az állatokat
Minősíti a hízóállatokat
Állatot mérlegel
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Testtájtan
C Mozgásszervek felépítése
B Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
B A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
B A szaporodás élettana
B A tojás képződése
B Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői
C A kültakaró felépítése
B Ivóvízellátás, itatás szabályai
B Takarmányadag-összeállítás módja
B Tartósítás, tárolás, előkészítés, kiosztás folyamata
B Legeltetés előkészítése, tervezése, módjai
A Mikroklímát biztosító gépek
B Takarmányozás-itatás gépeinek működési elve
B Trágyázás, almozás gépei
B Állattenyésztés gépei
B Állattartó épületek, építmények jellemzői
A Nemesítés folyamata
A Gazdasági állatok szaporításának módjai
A Értékmérő tulajdonságok
A Baromfi és kisállat-tenyésztés
A Juh- és kecsketenyésztés
A Sertéstenyésztés
A Szarvasmarha-tenyésztés
A Lótenyésztés
B A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
B Ivarzásszinkronizálás módjai
B Egyéb élelmiszer-előállítás szabályai
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A
D
D
D
D
D

Tejhigiénia
Baromfi- és kisállattenyésztésben előforduló munkák szervezése
Juh- és kecsketenyésztésben előforduló munkák szervezése
Sertéstenyésztésben előforduló munkák szervezése
Lótenyésztésben előforduló munkák szervezése
Szarvasmarha-tenyésztésben előforduló munkák szervezése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép-használat
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Látás
Tűrőképesség
Stabil kéztartás
Állóképesség
Tapintás
Szaglás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Határozottság
Empatikus készség
Udvariasság
Meggyőző készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztán tartása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Áttekintő képesség
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Értékelési képesség
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Információgyűjtés
Az 54 621 03 0010 54 01 azonosító számú, Állategészségügyi technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1375-06
Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai
1376-06
Munka-, tűzvédelem, adminisztráció feladatai
1384-06
Állatjólléti és -higiéniai feladatok
1385-06
Szaporítási feladatok
1386-06
Biztonsági és adminisztrációs feladatok
1387-06
Asszisztensi és állatápolási feladatok
1388-06
Hatósági munka feladatai
Az 54 621 03 0010 54 02 azonosító számú, Állattenyésztő technikus megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1375-06
Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai
1376-06
Munka-, tűzvédelem, adminisztráció feladatai
1384-06
Állatjólléti és -higiéniai feladatok
1385-06
Szaporítási feladatok
1386-06
Biztonsági és adminisztrációs feladatok
1389-06
Állattenyésztési feladatok
Az 54 621 03 0100 33 01 azonosító számú, Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
megnevezésű rész-szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1375-06
Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai
1376-06
Munka-, tűzvédelem, adminisztráció feladatai
1387-06
Asszisztensi és állatápolási feladatok
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V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével
Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
2. A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1375-06 Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Állategészségügyi teendők elvégzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szaporodásbiológiai feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Állategészségügyi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
40%
3. feladat
20%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1376-06 Munka-, tűzvédelem, adminisztráció feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adminisztráció, tervezés (nyilvántartás vezetése, bizonylat kitöltése, üzleti levél
megírása, engedély kérése)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka- és tűzvédelmi feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Szakmai szoftver használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
40%
3. feladat
20%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1384-06 Állatjólléti és -higiéniai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tartástechnológiai, illetve takarmányozási feladat ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Tartástechnológiai, illetve takarmányozási feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
60%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1385-06 Szaporítási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Állatszaporítással összefüggő feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
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5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1386-06 Biztonsági és adminisztrációs feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Gazdasági, jogi, munkavédelmi, környezetvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1387-06 Asszisztensi és állatápolási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Asszisztensi teendők elvégzése, állatápolás végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1388-06 Hatósági munka feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Élelmiszerhigiéniai, határállomási vagy prevenciós feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Élelmiszerhigiéniai vagy szakigazgatási jellegű feladat ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1389-06 Állattenyésztési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Állattenyésztési, anatómiai és takarmányozási ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
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Időtartama:

30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Állattenyésztési feladat végrehajtása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
40%
2. feladat
60%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 621 03 0010 54 01 azonosító számú, Állategészségügyi technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
20
2. vizsgarész:
10
3. vizsgarész:
20
4. vizsgarész:
10
5. vizsgarész:
10
6. vizsgarész:
10
7. vizsgarész:
20
Az 54 621 03 0010 54 02 azonosító számú, Állattenyésztő technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
20
2. vizsgarész:
10
3. vizsgarész:
20
4. vizsgarész:
10
5.
vizsgarész:10
8.
vizsgarész:30
Az 54 621 03 0100 33 01 azonosító számú, Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
megnevezésű rész-szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész:
30
2. vizsgarész:
20
6. vizsgarész:
50
Az 54 621 03 0010 54 01 azonosító számú, Állategészségügyi technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó
az 54 621 03 0100 33 01 azonosító számú, Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész:
30
4. vizsgarész:
20
5. vizsgarész:
10
7. vizsgarész:
40
Az 54 621 03 0010 54 02 azonosító számú, Állattenyésztő technikus megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó
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az 54 621 03 0100 33 01 azonosító számú, Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik
3. vizsgarész:
30
4. vizsgarész:
20
5. vizsgarész:
10
8. vizsgarész:
40
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg
tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért %-os
teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
-
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VI.

Állategészségügyi
technikus

Állattenyésztő
technikus

Állatorvosi,
állategészségügyi
szaksegéd

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

Orvosi eszközök: injekciós fecskendő és tű,
lázmérő, kés, szike, mintavevő kanál, kémcső,
trichinoszkóp

X

X

X

Állatrögzítő eszközök: kötelek, hevederek,
kaloda, csüdszíj, szájkosár, kötőfék, lánc orrfogó

X

X

X

Tisztító és fertőtlenítő eszközök

X

X

X

Számítógép

X

X

X

Szkenner

X

X

X

Nyomtató

X

X

X

Szoftverek

X

X

X

Állatjelölő eszközök: chipek, füljelzők, kréta stb.

X

X

X

Egyéni védőfelszerelés

X

X

X

Munkabiztonsági berendezések

X

X

X

Környezetvédelmi berendezések

X

X

X

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök és felszerelések minimuma
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VII.1
EGYEBEK
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 140 óra.

1

A 2. számú melléklet 14. sorszámú „ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” részének
VII. pontját a 152/2008. (XI. 20.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító
rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a folyamatban lévő iskolarendszeren kívüli képzéseket és a
2008. szeptember 1. előtt megkezdett iskolai rendszerű képzéseket a megkezdésükkor
hatályos szakmai vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.
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