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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY
1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Kisállatgyógyászati asszisztens
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Kisállatgyógyászati asszisztens
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1

Szakmai programkövetelmény
érvényessége

2016-11-24

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító
száma

modul megnevezése

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-01

Kisállategészségtani alapismeretek

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-02

Kisállatgyógyászat

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-03

Kisállatgyógyászat a gyakorlatban

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-04

Kisállatok helyes tartása és takarmányozása

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-05

Jogi, munkabiztonsági és állatvédelmi ismeretek a
kisállatgyógyászatban

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-06

Ügyvitel a kisállatpraxisban

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

20 - Mezőgazdaság

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
4 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
gimnáziumi érettségi végzettség
Szakmai előképzettség
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szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi vizsgálat
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Kisállatgyógyászati asszisztens végzettséggel rendelkező személy munkája során a kisállatpraxisban
dolgozó állatorvos utasítására, irányításával és felügyeletével ellátja – az asszisztensekre átruházható
szolgáltatói – kisállat-egészségügyi részfeladatokat. A Kisállatgyógyászati asszisztens végzettséggel
rendelkező személy ismeri a kisállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit és gyógyításukhoz
szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti kondíciókat. Érti a kisállatok gyógyításával és
az elpusztult kisállatok kezelésével összefüggő egészségügyi normákat, és a biztonságos
munkavégzéshez szükséges protokollt. Képes az állatorvos utasítására, irányításával és felügyeletével
kisállatgyógyászati feladatokat végezni és ennek során betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi
és hatósági elvárásokat. Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató-állatorvosi tevékenység során a
kisállatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató-állatorvos viseli a felelősséget.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA

FEOR főcsoport megnevezése
3. Egyéb felsőfokú vagy középfokú
képzettséget igénylő foglalkozások

FEOR
száma
3341

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése

Kisállatgyógyászati
asszisztens

Állatorvosi asszisztens

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI
ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés összóraszáma

160

240

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70
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A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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3.1.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-01

A programkövetelmény modul
megnevezése

Kisállategészségtani alapismeretek

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

20

30

Elméleti képzés idő aránya (%)

30

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

70

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Ismeri a kisállatok (kutya,
macska, illetve egzotikus Képes megérteni és
kedvtelésből tartott
betartani az állatorvos
kisállatok) testfelépítését utasításait.
és élettanát.

Érti a kisállatok
mozgásszerveinek
anatómiáját és
működését.

Kommunikációjában
képes helyesen használni
a kisállategészségtan
fogalmait.

Tisztában van a kisállatok
idegrendszerének,
érzékszerveinek és belső
szerveinek működési
jellemzőivel.

Képes megkülönböztetni
a kisállatok testtájait,
belső szerveit, anatómiai
jellemzőit.

Attitűd

Felelősség, autonómia

Nagy hangsúlyt helyez az
eredményesebb
munkavégzéshez
szükséges szakmai
ismeretek, készségek,
képességek tudatos
fejlesztésére, tudásának
naprakészen tartására.

Az állatorvosnak a
megfelelő időben és
formában továbbítja a
szükséges információkat.

Önállóan megválasztja az
információszerzés és kezelés – időben és
energiában –
leghatékonyabb módját.
Őszinte és szakmailag
hiteles a
kommunikációja.
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Felismeri a kisállatok
viselkedését befolyásoló
tényezőket.

Képes azonosítani a
kisállatok állapotát,
élettani jellemzőit, a
viselkedésüket
befolyásoló
sajátosságokat.

Gondolatait tömören,
érthetően, egyértelműen
és szakszerűen
fogalmazza meg.

Járatos az egyes
kisállatok, illetve
egzotikus állatok
anatómiai eltéréseiben.

Képes felismerni a
kisállatok eltérő élettani
jellemzőit (pl. a madarak,
hüllők, rágcsálók és
nyulak, valamint a kutya
viszonylatában)

Kiszámítható a
viselkedése.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Magyar Állatorvosi Kamaráról (Kamara), valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerint állatorvosi asszisztensi tevékenységet az a személy végezhet,
aki állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékűként elismert képzettséggel rendelkezik, szerepel az
asszisztensi névjegyzékben, praxisengedéllyel rendelkező állatorvos vagy állat-egészségügyi intézmény
foglalkoztatottja, és betartja a Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek
rendelkezéseit. A Kamara 2015. január 1-től életbe lépő új praxisengedélye szerint a segítő
szakszemélyzet létszámának meg kell egyeznie a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvosok
számával, így az valószínűsíthető, hogy nagyszámú érdeklődés mutatkozik a Kisállatgyógyászati
asszisztens szakmai végzettség iránt, mind az állatorvosi szolgáltatók, mind a munkakört betölteni
szándékozó potenciális munkavállalók részéről. Úgy ítéljük meg, hogy Kisállatgyógyászati asszisztens
szakmai végzettség megteremtése a munkaadók és a munkavállalók közös érdeke. Jelenleg közel 1000
meglévő állatorvosi praxissal számolunk, ami létszámban ennél jóval nagyobb segítő szakszemélyzet
kiképzését feltételezi, és az érettségivel rendelkező felnőttek ezreinek jelenhet perspektivikus karrier
utat. Ehhez viszont megfelelő (egyéb) szakmai végzettség szükséges, mivel a Kamara "csak azokat a
kérelmezőket tudja a névjegyzékbe jogszerűen felvenni, akik ’állatorvosi asszisztensi’ képzettség
megszerzését igazoló dokumentumot csatolnak a felvételi kérelmükhöz". Ezért a Kamara számára is
megnyugtató helyzetet eredményezne olyan – a Kamara képzési irányelveit is figyelembe vevő –, a
hatóság (NSzFH) engedélyével rendelkező képzés beindítása (Kisállatgyógyászati asszisztens –
állatorvosi asszisztens néven), amely a felnőttképzés szabályai szerint valósul meg

5/15. oldal

Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1
Érvényesség kezdete: 2016-11-24

3.2.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-02

A programkövetelmény modul
megnevezése

Kisállatgyógyászat

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

40

60

Elméleti képzés idő aránya (%)

50

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

50

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Ismeri a
kisállatbetegségek fajtáit
és csoportjait.

Képes kialakítani a
kisállatok vizsgálatához
szükséges – az
előírásoknak megfelelő
–környezetet.

Fegyelmezetten betartja
az állatorvos
iránymutatását és
utasításait.

Tudatosan betartja a
kisállatgyógyászatra
vonatkozó normákat.

Ismeri a
kisállatgyógyászat
eljárásait és eszközeit.

Utasítás szerint képes
műtéti beavatkozások
tervezésére és
előkészítésére.

Az állatorvos döntéseit
feltétel nélkül elfogadja.

Felelősséget érez a
kisállat gyógyulásáért.

Magára nézve
kötelezőnek fogadja el a
munkához/feladathoz
kapcsolódó írott és íratlan
szabályokat

Képes az önellenőrzésre
és a hibák önálló
javítására, és tudatosan
viseli saját
cselekedeteinek
következményeit, vállalja
tévedéseit.

Ismeri a kutyák, macskák,
Képes közreműködni az
az egzotikus kisállatok
állatorvos gyógyító
élősködőit, és a
tevékenységébe.
zoonózisok fogalmát.
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Naprakész tudással
rendelkezik a kisállatok
kezelésére szolgáló főbb
készítményekről és
használatukról.

Ismeri a kisállatok
gyógyítására szolgáló
szerek tárolási
protokollját.

Képes a rendelői
környezet tisztán
tartására.

A rábízott egyszerű, előre
definiált feladatokat
folyamatos irányítás,
ellenőrzés és segítség
nélkül megtervezi,
ütemezi és elvégzi.

Az állatorvos utasítására
összeállítja a szükséges
készítményeket.

Felelősségteljesen végzi
munkáját, hisz tudja,
hogy a kisállatokon
végzett beavatkozásokért,
kezelésekért a
szolgáltató-állatorvost
terheli a felelősség.

Az előírásoknak
megfelelően
csoportosítja, bevételezi
és tárolja a
kisállatgyógyszereket.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Magyar Állatorvosi Kamaráról (Kamara), valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerint állatorvosi asszisztensi tevékenységet az a személy végezhet,
aki állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékűként elismert képzettséggel rendelkezik, szerepel az
asszisztensi névjegyzékben, praxisengedéllyel rendelkező állatorvos vagy állat-egészségügyi intézmény
foglalkoztatottja, és betartja a Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek
rendelkezéseit. A Kamara 2015. január 1-től életbe lépő új praxisengedélye szerint a segítő
szakszemélyzet létszámának meg kell egyeznie a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvosok
számával, így az valószínűsíthető, hogy nagyszámú érdeklődés mutatkozik a Kisállatgyógyászati
asszisztens szakmai végzettség iránt, mind az állatorvosi szolgáltatók, mind a munkakört betölteni
szándékozó potenciális munkavállalók részéről. Úgy ítéljük meg, hogy Kisállatgyógyászati asszisztens
szakmai végzettség megteremtése a munkaadók és a munkavállalók közös érdeke. Jelenleg közel 1000
meglévő állatorvosi praxissal számolunk, ami létszámban ennél jóval nagyobb segítő szakszemélyzet
kiképzését feltételezi, és az érettségivel rendelkező felnőttek ezreinek jelenhet perspektivikus karrier
utat. Ehhez viszont megfelelő (egyéb) szakmai végzettség szükséges, mivel a Kamara "csak azokat a
kérelmezőket tudja a névjegyzékbe jogszerűen felvenni, akik ’állatorvosi asszisztensi’ képzettség
megszerzését igazoló dokumentumot csatolnak a felvételi kérelmükhöz". Ezért a Kamara számára is
megnyugtató helyzetet eredményezne olyan – a Kamara képzési irányelveit is figyelembe vevő –, a
hatóság (NSzFH) engedélyével rendelkező képzés beindítása (Kisállatgyógyászati asszisztens –
állatorvosi asszisztens néven), amely a felnőttképzés szabályai szerint valósul meg
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3.3.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-03

A programkövetelmény modul
megnevezése

Kisállatgyógyászat a gyakorlatban

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

52

78

Elméleti képzés idő aránya (%)

10

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

90

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

A vizsgálatok és
beavatkozások során
szem előtt tartja az
állatorvos elvárásait és
utasításait.

Az állatorvossal
együttműködve vesz részt
a vizsgálatokban, a
megelőző és gyógyító
munkában.

Az utasításoknak
megfelelően kezeli a
levett mintákat.

Empatikusan viselkedik a
kisállattartókkal.

Az állatorvos utasítására
előkészíti a vizsgálathoz,
mintavételhez vagy
kezeléshez szüksége
eszközöket, anyagokat.

Klinikai alapértékek
alapján képes elvégzi a
kisállatok azonosítását, a
vizsgálati alapadatok és
kórelőzmény felvételét.

Nyitott az új
megoldásokra.

Ismeri a kisállatok
diagnosztikai jellemzőit,
és azok felvételének
módját.

Segédkezik a műszeres
diagnosztikai
vizsgálatoknál és
mintavételnél.

Tisztában van a
különböző mintavételi
eljárásokkal és azok
adminisztrációs
feladataival.
Betartja a műszeres
diagnosztikai vizsgálatok
eljárásrendjét.
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Érti a műtéti folyamat
lépéseit és
adminisztrációs
feladatait.

Elvégzi a műtétekkel
összefüggő segítő
teendőket és
adminisztrációs
feladatokat.

Ismeri az ellésnél fellépő
legfontosabb teendőket.

Ellátja az ellés során
keletkező
segédfeladatokat.

Tisztában van a
veszettség főbb
jellemzőivel.

Tájékoztatást nyújt a
kisállattartóknak a
veszettség megelőzéséről.

Alkalmazza a tetemek, a
keletkező hulladékok és
környezetkárosító
anyagok kezelésére
vonatkozó előírásokat.

Az előírásoknak
megfelelően kezeli a
tetemeket, a rendelőben
termelődő hulladékokat
és környezetkárosító
anyagokat.

Ismeri a post mortem
(boncolás) vizsgálattal
kapcsolatos teendőket

Segédkezik a
boncolásnál.

Törekszik a tiszta és
higiénikus környezet
kialakítására.

Az előírásoknak és
állatorvosi utasításoknak
megfelelően felügyeli a
rendelő házi patikáját
és/vagy az
állatgyógyászati patika
készletét.
Az állatorvos útmutatása
alapján kiválasztja a
szükséges gyógyszereket,
vakcinákat.

Elfogadja a keletkező
hulladék kezelésére, a
tetemek
megsemmisítésére
vonatkozó előírásokat.

Tudatosan követi a
környezetkárosító
anyagok kezelésére
vonatkozó előírásokat.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Magyar Állatorvosi Kamaráról (Kamara), valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerint állatorvosi asszisztensi tevékenységet az a személy végezhet,
aki állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékűként elismert képzettséggel rendelkezik, szerepel az
asszisztensi névjegyzékben, praxisengedéllyel rendelkező állatorvos vagy állat-egészségügyi intézmény
foglalkoztatottja, és betartja a Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek
rendelkezéseit. A Kamara 2015. január 1-től életbe lépő új praxisengedélye szerint a segítő
szakszemélyzet létszámának meg kell egyeznie a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvosok
számával, így az valószínűsíthető, hogy nagyszámú érdeklődés mutatkozik a Kisállatgyógyászati
asszisztens szakmai végzettség iránt, mind az állatorvosi szolgáltatók, mind a munkakört betölteni
szándékozó potenciális munkavállalók részéről. Úgy ítéljük meg, hogy Kisállatgyógyászati asszisztens
szakmai végzettség megteremtése a munkaadók és a munkavállalók közös érdeke. Jelenleg közel 1000
meglévő állatorvosi praxissal számolunk, ami létszámban ennél jóval nagyobb segítő szakszemélyzet
kiképzését feltételezi, és az érettségivel rendelkező felnőttek ezreinek jelenhet perspektivikus karrier
utat. Ehhez viszont megfelelő (egyéb) szakmai végzettség szükséges, mivel a Kamara "csak azokat a
kérelmezőket tudja a névjegyzékbe jogszerűen felvenni, akik ’állatorvosi asszisztensi’ képzettség
megszerzését igazoló dokumentumot csatolnak a felvételi kérelmükhöz". Ezért a Kamara számára is
megnyugtató helyzetet eredményezne olyan – a Kamara képzési irányelveit is figyelembe vevő –, a
hatóság (NSzFH) engedélyével rendelkező képzés beindítása (Kisállatgyógyászati asszisztens –
állatorvosi asszisztens néven), amely a felnőttképzés szabályai szerint valósul meg
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3.4.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-04

A programkövetelmény modul
megnevezése

Kisállatok helyes tartása és takarmányozása

3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

12

18

Elméleti képzés idő aránya (%)

50

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

50

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Ismeri kisállatok
tartásának, táplálásának
alapelveit, rendjét és
módját, beleértve a
higiéniai elvárásokat is.

Az állatorvos útmutatása
alapján képes a
kisállattartókat
tanácsokkal ellátni a
kisállatok tartásáról,
egészséges, illetve diétás
táplálásáról.

Elfogadja a kisállatok
tartására és táplálására
vonatkozó normákat,
illetve szakma-etikai
alapelveket.

Kisállatok tartásával és
táplálásával kapcsolatban
alaposan átgondolt – a
szakmai és etikai elvekkel
összhangban álló –
tanácsot ad.

Tudja csoportosítani a
kisállatokat táplálkozási
módjuk szerint.

Kezelni tudja a gazdik
panaszait a kisállatok
tartásával, etetésével és
itatásával kapcsolatos
kérdésekben

A mindennapok során
törekszik a segítőkész
magatartás kialakítására.

Az állatorvos utasítása
alapján kiválasztja a
szükséges táplálékot és akiegészítőket, illetve
felhasználási tanácsot ad.

Felismeri a különböző
táplálóanyagokat.

A kisállatok etetése során
alkalmazza a tápokkal
kapcsolatos előírásokat.

Udvarias és empatikus
viselkedést tanúsít a
kisállattartók irányába.

Az állatorvos
útmutatásának
megfelelően – a
kisállatok állapotához
igazított – diétát ajánl.
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Alkalmazza a
táplálóanyag mennyiségi
és minőségi
összeállítására vonatkozó
előírásokat.

Képes a különböző
táplálóanyagok és
táplálékkiegészítők
felismerésére,
minősítésére és a
szükséges adagok
összeállítására.

Tisztában van a
táplálóanyagok főbb
összetevőivel.

Betartja a kisállatok
tartására itatására és
táplálására vonatkozó
szabályokat.

Szem előtt tartja az
élelmiszer higiéniai
követelményeket.

Tudatosan, normakövető
módon végzi a kisállatok
tartásával és táplálásával
kapcsolatos teendőit és
önkontroll jellemzi az
elvégzett munka
értékelésében.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Magyar Állatorvosi Kamaráról (Kamara), valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerint állatorvosi asszisztensi tevékenységet az a személy végezhet,
aki állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékűként elismert képzettséggel rendelkezik, szerepel az
asszisztensi névjegyzékben, praxisengedéllyel rendelkező állatorvos vagy állat-egészségügyi intézmény
foglalkoztatottja, és betartja a Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek
rendelkezéseit. A Kamara 2015. január 1-től életbe lépő új praxisengedélye szerint a segítő
szakszemélyzet létszámának meg kell egyeznie a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvosok
számával, így az valószínűsíthető, hogy nagyszámú érdeklődés mutatkozik a Kisállatgyógyászati
asszisztens szakmai végzettség iránt, mind az állatorvosi szolgáltatók, mind a munkakört betölteni
szándékozó potenciális munkavállalók részéről. Úgy ítéljük meg, hogy Kisállatgyógyászati asszisztens
szakmai végzettség megteremtése a munkaadók és a munkavállalók közös érdeke. Jelenleg közel 1000
meglévő állatorvosi praxissal számolunk, ami létszámban ennél jóval nagyobb segítő szakszemélyzet
kiképzését feltételezi, és az érettségivel rendelkező felnőttek ezreinek jelenhet perspektivikus karrier
utat. Ehhez viszont megfelelő (egyéb) szakmai végzettség szükséges, mivel a Kamara "csak azokat a
kérelmezőket tudja a névjegyzékbe jogszerűen felvenni, akik ’állatorvosi asszisztensi’ képzettség
megszerzését igazoló dokumentumot csatolnak a felvételi kérelmükhöz". Ezért a Kamara számára is
megnyugtató helyzetet eredményezne olyan – a Kamara képzési irányelveit is figyelembe vevő –, a
hatóság (NSzFH) engedélyével rendelkező képzés beindítása (Kisállatgyógyászati asszisztens –
állatorvosi asszisztens néven), amely a felnőttképzés szabályai szerint valósul meg
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3.5.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-05

A programkövetelmény modul
megnevezése

Jogi, munkabiztonsági és állatvédelmi ismeretek a kisállatgyógyászatban

3.5.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

16

24

Elméleti képzés idő aránya (%)

45

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

55

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.5.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Ismeri az kisállattartással
kapcsolatos fontosabb
jogi alapfogalmakat.

A gyakorlatban
alkalmazza a
környezetvédelmi
előírásokat és a
(kis)állatok védelmére
vonatkozó jogszabályi
normákat.

Tisztában van a
munkabiztonsági és
balesetvédelmi
rendszabályokkal.

Elkötelezett a (kis)állatok
Vészhelyzet esetén
védelmére vonatkozó
intézkedik vagy
jogszabályi normák
intézkedést kezdeményez.
mellett.

Gyakorlottsággal
Ismeri az alapvető
rendelkezik a tűzoltó
tűzvédelmi szabályokat, a
készülékek használata
tűzoltó készülékek fajtáit.
terén.

Elfogadja az állatvédelmi
szabályokat, hatósági
előírásokat és a szakmaetikai alapelveket.

Belátja a környezet- és
állatvédelmi előírások
megszegéséből fakadó
kockázatokat.

12/15. oldal

Felelősség, autonómia

Felelősséget vállal saját
munkájáért.

Önállóan, illetve
másokkal együttműködve
mindent megtesz a
vészhelyzetek és a
környezetszennyezés
megelőzése érdekében.
Kreatívan, új
megoldásokat
kezdeményez a
vészhelyzetek és
környezetkárosítás
megelőzése érdekében.
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Érti a
kisállatgyógyászatban
alkalmazandó
környezetvédelmi
szabályokat, jelzéseket és
piktogramokat.

Használja a
munkavédelmi
eszközöket.

Törekszik a
vészhelyzetek és
környezetkárosítás
megelőzésére.

Ismeri a
kisállatvédelemben
nélkülözhetetlen
jogszabályi normákat

Feltárja a vészhelyzetek
megelőzésének
lehetőségeit.

Nem huny szemet a
normaszegő magatartás
felett.

Megérti a vállalkozással
és a foglalkoztatással
összefüggő főbb
munkajogi, munkaügyi
fogalmakat és
megoldásokat.

Képes kiválasztani
foglalkoztatásának
legcélszerűbb módját.

Szem előtt tartja nem
csak a saját, hanem
munkaadójának érdekeit
is.

Tudatosan végzi a
munkaszerződésében és
munkaköri leírásában
foglalt feladatokat.

Betartja a
munkaszerződésében és a
munkaköri leírásában
foglalt elvárásokat.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Magyar Állatorvosi Kamaráról (Kamara), valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerint állatorvosi asszisztensi tevékenységet az a személy végezhet,
aki állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékűként elismert képzettséggel rendelkezik, szerepel az
asszisztensi névjegyzékben, praxisengedéllyel rendelkező állatorvos vagy állat-egészségügyi intézmény
foglalkoztatottja, és betartja a Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek
rendelkezéseit. A Kamara 2015. január 1-től életbe lépő új praxisengedélye szerint a segítő
szakszemélyzet létszámának meg kell egyeznie a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvosok
számával, így az valószínűsíthető, hogy nagyszámú érdeklődés mutatkozik a Kisállatgyógyászati
asszisztens szakmai végzettség iránt, mind az állatorvosi szolgáltatók, mind a munkakört betölteni
szándékozó potenciális munkavállalók részéről. Úgy ítéljük meg, hogy Kisállatgyógyászati asszisztens
szakmai végzettség megteremtése a munkaadók és a munkavállalók közös érdeke. Jelenleg közel 1000
meglévő állatorvosi praxissal számolunk, ami létszámban ennél jóval nagyobb segítő szakszemélyzet
kiképzését feltételezi, és az érettségivel rendelkező felnőttek ezreinek jelenhet perspektivikus karrier
utat. Ehhez viszont megfelelő (egyéb) szakmai végzettség szükséges, mivel a Kamara "csak azokat a
kérelmezőket tudja a névjegyzékbe jogszerűen felvenni, akik ’állatorvosi asszisztensi’ képzettség
megszerzését igazoló dokumentumot csatolnak a felvételi kérelmükhöz". Ezért a Kamara számára is
megnyugtató helyzetet eredményezne olyan – a Kamara képzési irányelveit is figyelembe vevő –, a
hatóság (NSzFH) engedélyével rendelkező képzés beindítása (Kisállatgyógyászati asszisztens –
állatorvosi asszisztens néven), amely a felnőttképzés szabályai szerint valósul meg
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3.6.

PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul
azonosító száma

SzPk-00064-16-20 4 03 3 /1 /M-06

A programkövetelmény modul
megnevezése

Ügyvitel a kisállatpraxisban

3.6.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A modul "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

20

30

Elméleti képzés idő aránya (%)

20

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

80

A modul "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

3.6.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Érti a munkáját érintő
alapvető pénzügyi
szabályokat, előírásokat.

Képes alapvető pénzügyi
bizonylatok –
előírásoknak, illetve az
állatorvos utasításainak
megfelelő – kiállítására.

Ismeri a digitális
írástudás
(szövegszerkesztés,
táblázat- és adatkezelés,
levelezés) alapjait.

Törekszik a határidők
Használni tudja az
pontos betartására,
adminisztrációs és
különös tekintettel a
nyilvántartó rendszereket. külső partnerek és
hatóságok felé.

Ismeri a kisállattartás
adminisztrációs és
archiválási teendőit,
rendszereit.

Alkalmazni tudja a
bejelentésre vonatkozó
szabályokat.

Az adminisztrációs és
nyilvántartási feladatai
ellátása során
körültekintő, precíz és
megbízható.

Elfogadja munkahelyének
közösségi normáit, és
maga is hozzájárul a
szervezeti kultúra
fejlesztéséhez.

14/15. oldal

Felelősség, autonómia
Felelősséget vállal az
általa kiállított
bizonylatok,
dokumentumok
megfelelőségéért.
Az útmutatásnak
megfelelően autonóm
módon végzi a
kapcsolattartásból adódó
feladatokat.
Önállóan tölti ki – az
állatorvos által
meghatározott – üzleti
nyomtatványokat és
szerkeszt
állategészségügyi
dokumentumokat.
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Megérti a saját
munkaszervezetére
vonatkozó közösségi
normákat és minőségügyi
előírásokat.

Viselkedésében képes
követni munkahelyének
közösségi normáit.

Nyitottságot és empátiát
mutat a
kapcsolatteremtésben és
kapcsolatépítésben

Ismeri az érintett
szervezetekkel és
hatóságokkal való
kapcsolattartási
követelményeket.

Képes a minőségügyi
rendszabályok
betartására.

Elkötelezett a minőségi
munkavégzés iránt.

Ismeri a
kisállatbetegségek
bejelentési módját.

Teljesíti a hatóság által
elvárt normákat és
határidőket.

Képviseli a Magyar
Állatorvosi Kamara
szakmaetikai irányelveit.

Érti a Magyar Állatorvosi
Kamara állatorvosi
asszisztensekre
vonatkozó szakmai
irányelveit.

Betartja a Magyar
Állatorvosi Kamara
munkájára vonatkozó
szakmai irányelveit.

Alkotó módon járul hozzá
a minőségügyi eljárások
fejlesztéséhez.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Magyar Állatorvosi Kamaráról (Kamara), valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről
szóló 2012. évi CXXVII. törvény szerint állatorvosi asszisztensi tevékenységet az a személy végezhet,
aki állatorvosi asszisztensi, illetve azzal egyenértékűként elismert képzettséggel rendelkezik, szerepel az
asszisztensi névjegyzékben, praxisengedéllyel rendelkező állatorvos vagy állat-egészségügyi intézmény
foglalkoztatottja, és betartja a Kamara állatorvosi asszisztensekre vonatkozó szakmai irányelveinek
rendelkezéseit. A Kamara 2015. január 1-től életbe lépő új praxisengedélye szerint a segítő
szakszemélyzet létszámának meg kell egyeznie a szakmai tevékenységet éppen végző állatorvosok
számával, így az valószínűsíthető, hogy nagyszámú érdeklődés mutatkozik a Kisállatgyógyászati
asszisztens szakmai végzettség iránt, mind az állatorvosi szolgáltatók, mind a munkakört betölteni
szándékozó potenciális munkavállalók részéről. Úgy ítéljük meg, hogy Kisállatgyógyászati asszisztens
szakmai végzettség megteremtése a munkaadók és a munkavállalók közös érdeke. Jelenleg közel 1000
meglévő állatorvosi praxissal számolunk, ami létszámban ennél jóval nagyobb segítő szakszemélyzet
kiképzését feltételezi, és az érettségivel rendelkező felnőttek ezreinek jelenhet perspektivikus karrier
utat. Ehhez viszont megfelelő (egyéb) szakmai végzettség szükséges, mivel a Kamara "csak azokat a
kérelmezőket tudja a névjegyzékbe jogszerűen felvenni, akik ’állatorvosi asszisztensi’ képzettség
megszerzését igazoló dokumentumot csatolnak a felvételi kérelmükhöz". Ezért a Kamara számára is
megnyugtató helyzetet eredményezne olyan – a Kamara képzési irányelveit is figyelembe vevő –, a
hatóság (NSzFH) engedélyével rendelkező képzés beindítása (Kisállatgyógyászati asszisztens –
állatorvosi asszisztens néven), amely a felnőttképzés szabályai szerint valósul meg
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