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ÁLLATTENYÉSZTŐ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 31 621 03 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Állattenyésztő 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Rész-szakképesítés Nincs   
 
3.2 Elágazások     
    Azonosítószám: 31 621 03 0010 31 01 
    Megnevezés: Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 
    Azonosítószám: 31 621 03 0010 31 02 
    Megnevezés: Állattenyésztő (juh és kecske) 
    Azonosítószám: 31 621 03 0010 31 03 
    Megnevezés: Állattenyésztő (sertés) 
    Azonosítószám: 31 621 03 0010 31 04 
    Megnevezés: Állattenyésztő (szarvasmarha) 
 
3.3 Ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 6131 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Állattenyésztő  2 2000 
 



 

 2

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 
 
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: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30 % 
3. Gyakorlat aránya: 70 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben):1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Állattenyésztő (juh és kecske) 
 
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 
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 Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 
iskolai végzettség 

 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30 % 
3. Gyakorlat aránya: 70 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben):1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Állattenyésztő (sertés) 
 
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: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30 % 
3. Gyakorlat aránya: 70 % 
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4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben):1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Állattenyésztő (szarvasmarha) 
 
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: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú 

iskolai végzettség 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30 % 
3. Gyakorlat aránya: 70 % 
 
4.  Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):  van 
 Időtartama (évben vagy félévben):1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor:  - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
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III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

 
A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 
6131 Általános állattartó és -tenyésztő 

 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 
Tenyésztési feladatokat lát el 
Neveli és hizlalja az állatokat 
Takarmányozza az állatokat 
Állatjólléti és -higiéniai feladatokat lát el 
Szezonális feladatokat végez 
Elvégzi a karbantartást 
Elvégzi a biztonsági feladatokat 
Adminisztációt végez, kommunikál 
Baromfival kapcsolatos feladatok 
Juhhal kapcsolatos feladatok 
Sertéssel kapcsolatos feladatok 
Szarvasmarhával kapcsolatos feladatok 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

54 621 03 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 
31 641 01  Inszeminátor 

 



 

 6

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 A klinikai alapértékek felvétele 
D Kiegészítő vizsgálatok, mintavételek lebonyolítása 
D Gyakoribb szűrő- és diagnosztikai vizsgálatok 
B Teendők a beteg állattal 
C Gyakoribb kezelések, beavatkozások elvégzése 
D Gyógyszerismeret, a gyógyszerek alkalmazása 
B Segítségnyújtás módjai az állatorvosi kezeléskor 
C Az állatok rögzítése kezeléshez 
B Az elsősegélynyújtás módjai 
C A nem fertőző betegségek megelőzése 
C A fertőző betegségek felismerése, megelőzése 
B Az állattartó telepek járványvédelmének szabályai 
C A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai 
B Az állattartás általános állatvédelmi szabályai 
B A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai 
B Az állatszállítás állatvédelme 
B Az állatokkal való szakszerű bánásmód 
D A vágóállatok levágásának és leölésének szabályai 
B Az ivarzók kiválogatása 
B A csendesen ivarzók kiválogatása 
B Az ellés utáni első ivarzás időpontja 
D A külső nemi szervek vizsgálata 
E A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásai 
C Az eszközök tisztogatása, sterilezése 
C Az eszközök szállítása, tárolása 
E Szaporodásbiológiai mutatószámok értékelése 
B A vemhességre utaló jelek felismerése 
E Rectális és vaginális vizsgálat menete 
E Ultrahangvizsgálat menete 
E Egyéb vizsgálati lehetőségek 
D A vemhesség idejének megállapítása 
D A vetélés oka, felismerése 
E A méhben elhalt és megrekedt magzatok sorsa 
D Az anyai szervezet vemhességgel kapcsolatos zavarai 
B A közeledő ellés jelei 
B Előkészület az ellésre állatfajonként 
B A tájékozódó vizsgálat menete 
B A segélynyújtáshoz szükséges eszközök, műszerek, gyógyszerek 
C A vértelen és véres segélynyújtás módjai 
C A szülőút sérülései 
A Az újszülött ápolása az ellés után 
A Az anyaállat ápolása az ellés után 
C Az involúciós időszak rendellenességei 
E Az egyszerű meddőségi kezelések 
C Hímivarú állatok szaporodási zavarai 
C Nőivarú állatok szaporodási zavarai 
E Élőállat vizsgálat menete 
E Mintavétel, szűrővizsgálatok szabályai 
D Egyéb élelmiszer-előállítás szabályai 
B Bejelentési kötelezettség, bejelentendő betegségek 
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C Járványügyi intézkedések 
B Környezetvédelmi rendszabályok 
B Veszélyes anyagok és hulladékok 
C 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: 
1377-06 Tartástechnológia, fejlesztés feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Takarmányt tárol 
Takarmányt kioszt, itat 
Takarmányt érzékszervvel minősít 
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít 
Kitrágyázást, almozást végez 
Istállót, berendezést fertőtlenít 
Rágcsáló-, rovarirtásról gondoskodik 
Trágyát kezel 
Állatot jelöl 
Állatot mérlegel 
Az épületeket, építményeket karbantartja 
Az állattartás gépeit karbantartja 
Erőgépet karbantart 
Baleset esetén intézkedik 
Tervet, pályázatot készít/készíttet 
Támogatást igényel 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

D A takarmányok kémiai alkotórészei 
B Takarmányozási alapismeretek (emészthetőség, táplálóérték, energiaérték, 

értékesülés) 
C A takarmányok csoportosítása, takarmányok felismerése 
B A takarmányok érzékszervi minősítése 
C Takarmányadag-összeállítás módja 
B Tartósítás, tárolás, előkészítés, kiosztás folyamata 
C Mikroklímát biztosító gépek működési elve, működtetése 
C Takarmányozás-itatás gépeinek működési elve, működtetése 
C Trágyázás, almozás gépeinek működési elve, működtetése 
C Állattenyésztés gépeinek működési elve, működtetése 
C Állattartó épületek, építmények jellemzői 
C Karbantartás módja, szervezése 
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D Az állat és környezete kölcsönhatása 
B Az istálló mikroklímájának összetevői 
B Az etetés és az itatás higiéniájának előírásai 
B Az ivóvíz higiéniájának ismerete 
B Állattartó telepek üzemeltetése, járványvédelme 
B Trágyakezelés módjai 
C Állatok azonosításának módjai 
C Munkavédelmi rendszabályok 
C Védőfelszerelések és használatuk 
B Teendők balesetek esetén 
B Rovar- és rágcsálóirtás módjai 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép-használat 
3 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 
Erős fizikum 
Állóképesség 
Tűrőképesség 
Látás 
Önállóság 
Hallás 
Testi erő 

 
Társas kompetenciák: 

Irányítási készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Kapcsolatteremtő készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Áttekintő képesség 
A környezet tisztán tartása 
Tervezés 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1378-06 Az állattenyésztés napi és időszakos feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megvalósítja az ivarzásszinkronizálást 
Elhelyezi az újszülött/kikelt állatot 
Újszülött/kikelt állatot jelöl 
Növendékállatot etet 
Növendékállatot gondoz 
Növendékállatot mér 
Előkészíti a takarmányt etetésre 
Elvégezteti a tartósított takarmányok és az ivóvíz minőségi vizsgálatát 
Adminisztrálja a kezelés tényét 
Betartja/betartatja a telep állategészségügyi szabályait 
Féregteleníti a telepi kutyákat 
Mintát vesz 
Mintát küld 
Állatot szállít 
Időszakos ápolási feladatokat végez 
Eszközöket, kéziszerszámokat javítja 
Vagyont véd 
Gyűjti a gazdálkodással kapcsolatos információkat 
Megrendel állatot, takarmányt, anyagokat, gyógyszert 
Rotációt tervez 
Gazdasági számításokat végez 
Kiválasztja a tenyésztésre szánt egyedeket 
Selejtezést végez 
Felkészíti az állatokat a pároztatási időszakra 
Párosítási tervet készít 
Elvégzi a pároztatást 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése 
B A szülőút felépítése 
C Mintavétel, mintaküldés szabályai 
B Ivóvízellátás, itatás szabályai 
B Az etetés rendje, szabályai 
B Gazdasági állatok szaporításának módjai 
E Az ondónyerés módja állatfajonként, a csíraszegény spermagyűjtés technikai 

feltételei, az ondó vétel technikája 
E Az ondó állatfajonkénti jellegzetességei, a vizsgálat menete, az ondó értékelése 
E Az ondó hígítása, konzerválása, tárolása, szállítása 
C Az inszeminálás optimális időpontja 
E Ráinfundálás, ráinszeminálás módja 
C Az inszeminálás eszközeinek felismerése, használata 
E Az egyes állatfajok inszeminálásának végrehajtása 
E Az inszeminálás eredményét befolyásoló tényezők 
C Ivarzás-szinkronizálás módjai 
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E Biotechnológiai eljárások 
 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban 
2 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Felelősségtudat 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Döntésképesség 
Erős fizikum 
Állóképesség 
Tűrőképesség 
Látás 
Önállóság 
Kézügyesség 
Testi erő 

 
Társas kompetenciák: 

Irányítási készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Kapcsolatteremtő készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Áttekintő képesség 
A környezet tisztán tartása 
Tervezési képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1379-06 Legeltetés feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Állatot legeltet 
Kiválasztja legeltetésre a területet 
Legeltetési tervet készít 
Felméri a terület fűhozamát 
Betartja a területegységre jutó állatsűrűséget 
Szakaszos legeltetést végez 
Alkalmazza a környezetvédelmi, ökológiai és a legeltetési szabályokat 
Kora tavasszal elvégzi a legelő agronómiai munkáit, legelőt ápol 
Tűző nap elől delelőre hajt 
Kitelepíti a villanypásztort 
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Ivóvizet biztosít a legelőn 
Takarmánykiegészítőt biztosít a legelőn 
Védekezik az élősködők ellen a legelőn 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Legeltetés előkészítése, tervezése, módjai 
B A legelő és a legeltetés higiéniája 
B A legelő agronómiai, ápolási munkái 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Felelősségtudat 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Döntésképesség 
Állóképesség 
Tűrőképesség 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Irányítási készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Kapcsolatteremtő készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Áttekintő képesség 
A környezet tisztán tartása 
Tervezési képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1380-06 Baromfi- és kisállattenyésztés feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Állományváltásnál tevékenykedik 
Előkészíti az állomány fogadását 
Pulyka telepítése esetén elkészíti a csibegyűrűt 
Mennyiségi, minőségi átvételt végez 
Kihelyezi a baromfit az ólba, ketrecbe 
Csőrkurtítást végez 
Felneveli, hizlalja a baromfit 
Ellenőrzi a világítási programot 
Állatjólléti és állategészségügyi feladatokat végez 



 

 15

Végrehajtja a prevenciós gyógykezelési programot 
Elvégezteti a jogszabályban előírt vizsgálatot (szalmonella, gátlóanyag) 
A vizsgálati eredmények függvényében a kezelést elvégzi (pl. kóli ellen) 
Elvégzi a vitamin- és ásványanyag-kiegészítést 
Beszerzi a hatósági állatorvosi engedélyt a vágáshoz 
Baromfit szállít 
Megszervezi a kézi rakodást 
Elvégezteti a rakodást 
Elvégzi a tojástermeléssel kapcsolatos feladatokat 
Gondoskodik a tojások megfelelő időközönkénti összegyűjtéséről 
Gondoskodik a tojások válogatásáról, osztályozásáról 
Gondoskodik a tojások jelöléséről 
Gondoskodik a tojások tárolásáról 
Elvégzi a májtermeléssel kapcsolatos feladatokat 
Előkészíti a kacsát és a ludat a májtermelésre 
Előkészíti a takarmányt tömésre 
A technológia szerint elvégzi a túletetést/tömést 
Elvégzi a tolltermeléssel kapcsolatos feladatokat 
Megszervezi a tépést 
Elvégzi, elvégezteti a tépést 
Gondoskodik a toll tárolásáról 
Gondoskodik a toll szállításáról 
Szaporítási tevékenységet végez 
Adagolt etetéssel és fényprogrammal biztosítja a tenyészkondíciót 
Biztosítja a szaporítóanyag előállításához szükséges ivararányt 
Gondoskodik az állomány homogenitásának kialakításáról, megőrzéséről 
Gondoskodik a tojások mikrobiológiai állapotának megőrzéséről rendszeres 
gyűjtéssel, fertőtlenítéssel 
Pulyka esetén gondoskodik a mesterséges termékenyítés feltételrendszeréről 
Technológiai berendezést, gépet kezel 
A takarmányozás gépeit kezeli 
Trágyaeltávolítás, almozás gépeit kezeli 
Egyéb gépi technológiát kezel 
Baromfitartásban alkalmazott szoftvert alkalmaz 
Keltetési tevékenységet végez 
Átveszi a keltetőtojást a szaporítási folyamatból 
Kiválogatja a tojásokat 
Tisztítja, tálcázza a tojásokat 
Fertőtleníti a tojásokat 
Raktározza a tojásokat 
Előkészíti a keltetőgépet a keltetésre 
Előmelegíti a tojásokat és a keltetőgépet 
Gépbe helyezi a tojásokat, és indítja a keltetési folyamatot 
Felügyeli a keltetést, elvégzi a szükséges beavatkozásokat 
Program szerint beállítja a szellőzést, páratartalmat, hőmérsékletet, forgatási időt 
Elvégzi a lámpázást, leválogatást 
Átrakja a tojásokat a bújtatóba 
Szinkronizálja a kikelést 
Kiválogatja a kikelt naposbaromfit 
Elvégzi a vakcinázást 
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Elvégzi a csomagolást 
Keltetőgépet keltetés után takarít, fertőtlenít 
Kialakítja a nyúl elhelyezési lehetőségeit 
Nyulat szaporít 
Nyulat takarmányoz 
Nyulat gondoz 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B A tojás képződése 
B Baromfi- és kisállattenyésztés 
B Étkezési tojás kezelése 
D Baromfi- és kisállattenyésztésben előforduló munkák szervezése 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép-használat 
3 Köznyelvi beszédkészség 
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Elemi számolási készség 
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 
Tervezési képesség 
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1381-06 Juh- (kecske-) tenyésztés feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Neveli és hizlalja a bárányokat 
Bárányóvodát készít 
Technológia berendezést, gépet kezel 
Fejő- és tejhűtő gépet kezel 
A takarmányozás gépeit kezeli 
Almozás és trágyaelszállító gépeket kezel 
Egyéb gépi technológiát kezel 
Juhtartásban alkalmazott szoftvert alkalmaz 
Gomolyát készít 
Szezonális feladatokat végez 
Csülökszarut szabályoz 
Nyírja a juhokat 
Osztályozza a gyapjút 
Szakszerűen tárolja a gyapjút 
Lekezeli, füröszti a juhokat a tavaszi/őszi külső-belső paraziták ellen 
Elvégzi a bonitálást 
Megszervezi a nyírást 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Juh- és kecsketenyésztés 
C A vemhesség megállapításának módszerei 
C Az involúciós időszak rendellenességei 
D Juh- és kecsketenyésztésben előforduló munkák szervezése 
C Tejfeldolgozás 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép-használat 
3 Köznyelvi beszédkészség 
3 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Felelősségtudat 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Döntésképesség 
Erős fizikum 
Állóképesség 
Tűrőképesség 
Látás 
Önállóság 
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Hallás 
Kézügyesség 
Testi erő 

 
Társas kompetenciák: 

Irányítási készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Kapcsolatteremtő készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Áttekintő képesség 
A környezet tisztán tartása 
Tervezési képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1382-06 Sertéstenyésztés feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Sertést mozgat 
Keresőkant ivarzók közé hajtja 
Tenyészkant a fantomhoz hajtja 
A választott kocákat a vemhesítőbe hajtja 
Ellés előtt álló kocákat fiaztatóba telepíti 
Választott malacokat az utónevelőbe telepíti 
A malacokat az utónevelőből a hizlaldába telepíti 
Neveli, hizlalja a sertést 
Technológiai berendezést, gépet kezel 
Adagolt etetésnél meghatározza a takarmány mennyiségét 
A takarmányozás gépeit kezeli 
Almozás és trágyaelszállító gépeket kezel 
Egyéb gépi technológiát kezel 
Sertéstartásban alkalmazott szoftvert alkalmaz 
Ivartalanít, elvégzi a farokkurtítást 
Levágja az állat körmét, agyarát 
Eltávolítja a vaszora-szőrzetet 
Növendék kansüldőket fantomra szoktatja 
Kiválasztja és megjelöli az ivarzó kocát 
Elvégzi a frakcionált ondóvételt 
Makroszkópos és mikroszkópos ondóvizsgálatot végez 
Hígítja és tárolja az ondót 
Inszeminálja a kocát 
Laboreszközöket mossa, fertőtleníti, a helyiséget takarítja 
Ultrahangos vizsgálatot végez 
Csonkolja és fertőtleníti a malacok köldökzsinórját 
Füljelzőt behelyez 
Lecsípi az újszülött malacok szemfogát és szegletmetszőfogát 
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Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Sertéstenyésztés 
C A vemhesség megállapításának módszerei 
B Az involúciós vizsgálat menete 
D Sertéstenyésztésben előforduló munkák szervezése 
C Ondóvétel, vizsgálat 
C Inszeminálás 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép-használat 
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Elemi számolási készség 
3 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Felelősségtudat 
Elhivatottság, elkötelezettség 
Döntésképesség 
Erős fizikum 
Állóképesség 
Tűrőképesség 
Látás 
Önállóság 
Kézügyesség 
Testi erő 

 
Társas kompetenciák: 

Irányítási készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Kapcsolatteremtő készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Áttekintő képesség 
A környezet tisztán tartása 
Tervezési képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1383-06 Szarvasmarha-tenyésztés feladatai 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Elvégzi a fejéssel kapcsolatos teendőket 
Kezeli a tejet 
Borjút nevel 
Növendék üszőt nevel 
Szarvasmarhát hizlal 
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Fejő- és tejhűtő gépet kezel 
A takarmányozás gépeit kezeli 
Almozás és trágyaelszállító gépeket kezel 
Egyéb gépi technológiát kezel 
Szarvasmarha-tartásban alkalmazott szoftvert alkalmaz 
Elvégzi a csülökszaru ápolását és a szarvtalanítást 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői 
B Szarvasmarha-tenyésztés 
C A vemhesség megállapításának módszerei 
C Az involúciós időszak rendellenességei 
B Tejhigiénia 
D Szarvasmarha-tenyésztésben előforduló munkák szervezése 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógép-használat 
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 
Kézügyesség 
Testi erő 

 
Társas kompetenciák: 

Irányítási készség 
Kapcsolatfenntartó készség 
Kapcsolatteremtő készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Áttekintő képesség 
A környezet tisztán tartása 
Tervezési képesség 
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A 31 621 03 0010 31 01 azonosító számú, Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 

megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1375-06 Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai 
1376-06 Munka-, tűzvédelem, adminisztráció feladatai 
1377-06 Tartástechnológia, fejlesztés feladatai 
1378-06 Az állattenyésztés napi és időszakos feladatai 
1380-06 Baromfi- és kisállattenyésztés feladatai 

 
A 31 621 03 0010 31 02 azonosító számú, Állattenyésztő (juh és kecske) megnevezésű 

elágazás szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1375-06 Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai 
1376-06 Munka-, tűzvédelem, adminisztráció feladatai 
1377-06 Tartástechnológia, fejlesztés feladatai 
1378-06 Az állattenyésztés napi és időszakos feladatai 
1379-06 Legeltetés feladatai 
1381-06 Juh- (kecske-) tenyésztés feladatai 

 
A 31 621 03 0010 31 03 azonosító számú, Állattenyésztő (sertés) megnevezésű elágazás 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1375-06 Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai 
1376-06 Munka-, tűzvédelem, adminisztráció feladatai 
1377-06 Tartástechnológia, fejlesztés feladatai 
1378-06 Az állattenyésztés napi és időszakos feladatai 
1382-06 Sertéstenyésztés feladatai 

 
A 31 621 03 0010 31 04 azonosító számú, Állattenyésztő (szarvasmarha) megnevezésű 

elágazás szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1375-06 Állategészségügy, szaporodásbiológia feladatai 
1376-06 Munka-, tűzvédelem, adminisztráció feladatai 
1377-06 Tartástechnológia, fejlesztés feladatai 
1378-06 Az állattenyésztés napi és időszakos feladatai 
1379-06 Legeltetés feladatai 
1383-06 Szarvasmarha-tenyésztés feladatai 
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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: 
1377-06 Tartástechnológia, fejlesztés feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Takarmányozás, gondozás, nyilvántartás, karbantartás feladatai 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Fejlesztéssel kapcsolatos feladatok (állattenyésztési tervet készít, pályázatot ír, 
támogatást igényel) 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama:  60 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 80% 
2. feladat 20% 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1378-06 Az állattenyésztés napi és időszakos feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Napi és időszakos feladatok ellátása 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama:  60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Időszakos feladatok ismertetése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
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szóbeli 
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 80% 
2. feladat 20% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1379-06 Legeltetés feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Legeltetési feladatokat végez 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama:  60 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1380-06 Baromfi- és kisállattenyésztés feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Baromfi- és kisállattenyésztéssel kapcsolatos feladatok 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1381-06 Juh- (kecske-) tenyésztés feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Juhtenyésztési, -tartási feladatokat végez 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1382-06 Sertéstenyésztés feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Sertéstenyésztési feladatot végez 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
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Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
9. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1383-06 Szarvasmarha-tenyésztés feladatai 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szarvasmarha-tenyésztési feladatokat végez 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 31 621 03 0010 31 01 azonosító számú, Állattenyésztő (baromfi és kisállat) megnevezésű 
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 20 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 20 
6. vizsgarész: 30 

 
A 31 621 03 0010 31 02 azonosító számú, Állattenyésztő (juh és kecske) megnevezésű 
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 20 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 20 
5. vizsgarész: 10 
7. vizsgarész: 20 

 
A 31 621 03 0010 31 03 azonosító számú, Állattenyésztő (sertés) megnevezésű elágazáshoz 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 20 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 20 
8. vizsgarész: 30 

 
A 31 621 03 0010 31 04 azonosító számú, Állattenyésztő (szarvasmarha) megnevezésű 
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 20 
2. vizsgarész: 10 
3. vizsgarész: 20 
4. vizsgarész: 20 
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5. vizsgarész: 10 
9. vizsgarész: 20 

 
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. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 
A képzési feladatok teljesítéséhez 

szükséges 
eszközök és felszerelések 

minimuma 

Állattenyésztő
(baromfi és 

kisállat) 

Állattenyésztő 
(juh és 
kecske) 

Állattenyésztő 
(sertés) 

Állattenyésztő 
(szarvasmarha)

Takarmánykiosztó berendezés X X X X 

Fejőberendezés  X  X 

Tejhűtő  X  X 

Trágyakihordó X X X X 

Klímaberendezés, 
programkapcsoló 

X X X X 

Etetők, itatók X X X X 

Erőgépek, munkagépek X X X X 

Bárzsingszonda, szúrcsap     

Hőmérő, stopper X X X X 

Fülcsipkéző, krotália, krotáliafogó  X X X 

Tetoválófogó X X X X 

Lábgyűrű, szárnyszám X    

Szarvsütő  X  X 

Szike, fecskendő, fogcsípő X X X X 

Emuszkulátor     

Körmölő, fogó, kés, reszelő  X   

Takarmánykeverő, -daráló, -
mintavevő 

X X X X 

Mérleg X X X X 

Silómaró, vasvilla, lapát  X X X 

Inszeminálás eszközei fajonként X X X X 

Marhakötél, ellető kötél, 
szemhorgok 

   X 

Védőruházat X X X X 

Permetező gép X X X X 

Nagynyomású mosóberendezés X X X X 

Számítógép X X X X 
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Egyéni védőfelszerelés X X X X 

Munkabiztonsági berendezések X X X X 

Környezetvédelmi berendezések X X X X 
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VII.1 

 
EGYEBEK 

 
Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 140 óra. 

 
 

                                                 
1 A 2. számú melléklet 13. sorszámú „ÁLLATTENYÉSZTŐ 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. 


