ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II.
26.) OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.
21.) SZMM rendelet,
– az 54 621 03 0000 00 00 azonosító számú Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó, a földművelésügyi
ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló
8/2008. (I. 23.) FVM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés
megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott
képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a
szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 621 03
A szakképesítés megnevezése:

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

3124
2
50 %
50 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
nem szervezhető
-

Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

54 621 03 0010 54 01
Állategészségügyi technikus

54 621 03 0010 54 02
Állattenyésztő technikus

3124
2
40 %
60 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia,
amelyhez az alábbiak szükségesek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

állattenyésztés szaktanterem
gyakorlóterem
tanterem
xy szaktanterem
üzemlátogatás xy-ban
számítógép-terem
állategészségügyi szaktanterem
tangazdaság
nagyüzemi termelőhely
állattenyésztési szaktanterem

A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia,
amelyhez a következők szükségesek:
– tangazdaság
– nagyüzemi termelőhely
– állatorvosi rendelő, állatkórház
– gyakorlóterem
– tanterem
– szaktanterem
– üzemlátogatás xy-ban
– számítógép-terem
– mesterséges termékenyítő állomás
– vágóhíd
– állatkórház, állatorvosi rendelő
– vágóhíd (baromfi és egyéb)
– megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomás
– állategészségügyi határállomás
– hatósági állatorvos mellett
Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola
bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3124

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Mezőgazdasági technikus

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 élelmiszerhigiéniai 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 feladatok

azonosító száma
31 621 03
31 641 01
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Állattenyésztő
Inszeminátor

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

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
C A klinikai alapértékek felvétele
D Kiegészítő vizsgálatok, mintavételek lebonyolítása
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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
C

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
Járványügyi intézkedések
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B
B
C

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 tisztántartása
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
Beszerzi a szükséges engedélyeket
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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 kisállat tenyésztés
A Sertéstenyésztés
A Szarvasmarha-tenyésztés
A Lótenyésztés
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D
B
B
B
B
B
A

A takarmányok kémiai alkotórészei
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 tisztántartása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
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Problémaelemzés, -feltárás
Áttekintő képesség
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
Az ondónyerés módja állatfajonként, a csíraszegény spermagyűjtés technikai feltételei,
B
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
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3
4
3

Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
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 tisztántartása
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
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Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
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
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Segítőkészség
Határozottság
Empatikus készség
Udvariasság
Meggyőző készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
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
13

Parazita-ellenes kezeléseknél adagolja a hatóanyagot, felügyeli a kijuttatást, ellenőrzi a
fürösztést
Gondoskodik az állatok mozgatásáról, jártatásáról
Falkásítja, csoportosítja az állatokat
Selejtezést végez
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
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C
A
A
A
A
A

Állatok azonosítása
Az állatokkal való bánásmód
Gyakoribb kezelések, beavatkozások elvégzése
Gyógyszerismeret, a gyógyszerek alkalmazása
Egyszerűbb kezelések, beavatkozások
Sebészeti beavatkozások egészséges állatokon

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógéphasználat
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 tisztántartása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
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Áttekintő képesség
Értékelési képesség
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Információgyűjtés
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 tisztántartásáról,
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, trágya és
hulla ártalmatlanítás)
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
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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
A Post mortem vizsgálat menete
B Mintavétel, szűrővizsgálatok szabályai
A Szállítmányok felbontásának és lezárásának szabályai
A Azonossági és fizikai vizsgálat menete
A Mintavételezés módja
B Környezetvédelmi szabályok
B Veszélyes anyagok és hulladékok
C Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
B Állategészségügyi technológia
A A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
A A nem fertőző betegségek megelőzése
B Bejelentési kötelezettség, bejelentendő betegségek
B 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
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Határozottság
Empatikus készség
Udvariasság
Meggyőző készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztántartása
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 takarmány szükségletet
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 etető-berendezések működését
Ellenőrzi a vízszolgáltató és az itató-berendezés 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 keltető-berendezés működését
Ellenőrzi az erő- és munkagépek működését
Ellenőrzi a kéziszerszámok állapotát
Ellenőrzi a mérleg pontosságát
Ellenőrzi az állattartó épületek állagát és a legelő-berendezés 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
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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
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 tejvizsgálatokat
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
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A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
D
D
D
D
D

Gazdasági állatok szaporításának módjai
Értékmérő tulajdonságok
Baromfi és kisállat-tenyésztés
Juh- és kecsketenyésztés
Sertéstenyésztés
Szarvasmarha-tenyésztés
Lótenyésztés
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
Ivarzásszinkronizálás módjai
Egyéb élelmiszer előállítás szabályai
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 számítógéphasználat
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)
A környezet tisztántartása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Áttekintő képesség
Értékelési képesség
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Információgyűjtés
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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

22

8. A képzés szerkezete
Az 54 621 03 0010 54 01 azonosító számú, Állategészségügyi technikus megnevezésű elágazás
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
390/3.0/1376-06

390/5.0/1376-06

390/4.0/1376-06

390/2.0/1386-06

390/6.0/1376-06

390/1.0/1386-06

390/3.0/1375-06
390/1.0/1376-06
390/1.0/1384-06

390/1.0/1375-06

390/2.0/1376-06

390/2.0/1375-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

390/1.0/1385-06

390/1.0/1388-06

390/4.0/1387-06

390/4.0/1388-06

390/3.0/1387-06

390/1.0/1387-06

390/1.0/1385-06

390/2.0/1387-06

390/2.0/1384-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

390/2.0/1388-06

390/3.0/1388-06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Az 54 621 03 0010 54 02 azonosító számú, Állattenyésztő technikus megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

390/5.0/1376-06

390/2.0/1376-06

390/4.0/1376-06

390/6.0/1376-06

390/2.0/1386-06

390/1.0/1386-06

390/1.0/1376-06
390/3.0/1375-06

390/1.0/1375-06
390/2.0/1375-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

390/1.0/1384-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
Kötelező nyári gyakorlat: 160 óra
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

390/3.0/1389-06

390/2.0/1389-06
390/2.0/1384-06

390/1.0/1385-06
390/1.0/1385-06

390/4.0/1389-06

390/1.0/1389-06

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

390/3.0/1376-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-el jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Az 54 621 03 0010 54 01 azonosító számú, Állategészségügyi technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2

390/1.0/1375-06
390/2.0/1375-06

3

390/3.0/1375-06

4
5
6
7
8
9
10
11

390/1.0/1376-06
390/2.0/1376-06
390/3.0/1376-06
390/4.0/1376-06
390/5.0/1376-06
390/6.0/1376-06
390/1.0/1384-06
390/2.0/1384-06

12

390/1.0/1385-06

13
14
15
16
17
18
19
20

390/1.0/1386-06
390/2.0/1386-06
390/1.0/1387-06
390/2.0/1387-06
390/3.0/1387-06
390/4.0/1387-06
390/1.0/1388-06
390/2.0/1388-06

21

390/3.0/1388-06

22

390/4.0/1388-06

Állategészségügyi feladatok
Szaporodásbiológiai feladatok
Állatjóllét, környezetvédelem,
higiénia
Munka- és tűzvédelem
Adminisztráció
Minőségbiztosítás
Vállalkozás
Jogi alapismeretek
Gazdálkodási ismeretek
Állatjólléti feladatok
Állathigiéniai feladatok
Fedeztetés és mesterséges
termékenyítés
Biztonsági ismeretek
Gazdasági és jogi ismeretek
Sebészet
Szülészet és szaporodásbiológia
Állatgondozás
Kórhatározás
Prevenció
Élelmiszer-higiénia
Állategészségügyi határállomási
feladatok
Járványvédelem
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

102
72

78
79

18
0

198
151

19

0

0

19

36
0
0
36
24
0
125
68

0
30
12
0
0
0
113
0

12
0
0
0
0
33
0
62

48
30
12
36
24
33
238
130

96

87

0

183

18
78
36
32
8
20
64
72

57
30
15
38
19
15
42
30

0
0
0
0
0
0
0
60

75
108
51
70
27
35
106
162

21

31

0

52

36
963

12
688

0
185

48
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 54 621 03 0010 54 02 azonosító számú, Állattenyésztő technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

23
24

390/1.0/1375-06
390/2.0/1375-06

25

390/3.0/1375-06

26
27
28
29
30
31
32
33

390/1.0/1376-06
390/2.0/1376-06
390/3.0/1376-06
390/4.0/1376-06
390/5.0/1376-06
390/6.0/1376-06
390/1.0/1384-06
390/2.0/1384-06

34

390/1.0/1385-06

35
36
37

390/1.0/1386-06
390/2.0/1386-06
390/1.0/1389-06

Állategészségügyi feladatok
Szaporodásbiológiai feladatok
Állatjóllét, környezetvédelem,
higiénia
Munka- és tűzvédelem
Adminisztráció
Minőségbiztosítás
Vállalkozás
Jogi alapismeretek
Gazdálkodási ismeretek
Állatjólléti feladatok
Állathigiéniai feladatok
Fedeztetés és mesterséges
termékenyítés
Biztonsági ismeretek
Gazdasági és jogi ismeretek
Takarmányozás

38

390/2.0/1389-06

Gépek, berendezések üzemeltetése

39

390/3.0/1389-06

40

390/4.0/1389-06

Általános állattenyésztési
ismeretek
Részletes állattenyésztési
ismeretek
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

98
44

93
89

30
0

221
133

12

0

0

12

27
0
0
27
24
0
100
54

0
36
12
0
0
0
53
0

12
0
0
0
0
43
102
60

39
36
12
27
24
43
255
114

77

107

0

184

18
78
44

56
30
32

0
0
0

74
108
76

0

185

0

185

25

0

0

25

162

106

0

268

790

799

247

1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképesítő évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével.
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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
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:
interaktív
Időtartama: 60 perc
29

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 ismertése
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%
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%
30

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
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%
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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
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 osztályozatot a súlyozás figyelembevételévela vizsgarészenként elért %os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Állattenyésztő
és állategészségügyi technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 621 03 0010 54 01 azonosító számú, Állategészségügyi technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

390/1.0/1375-06

Állategészségügyi
feladatok

azonosítója

sza
sza
szk
szk
szk
szk
szk

390/1.1/1375-06
390/1.2/1375-06
390/1.3/1375-06
390/1.4/1375-06
390/1.5/1375-06
390/1.6/1375-06
390/1.7/1375-06

54
0
36
0
12
0
0

0
24
0
12
0
42
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0 198
0
0
18

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állati test felépítésének, működésének ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségi állapotát
Életjelenségeket figyel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Testtájtan
C típus Mozgásszervek felépítése, működése
B típus Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
B típus A köztakaró funkciói, sajátosságai
C típus Értékmérő tulajdonságok
C típus Az egészséges állat életjelenségei
C típus Az egészséges állat viselkedése, etológiája
B típus A beteg állat felismerése megjelenése alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok viselkedése, életjelenségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségi állapotát
Életjelenségeket figyel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Testtájtan
C típus Mozgásszervek felépítése, működése
B típus Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
B típus A köztakaró funkciói, sajátosságai
C típus Értékmérő tulajdonságok
C típus Az egészséges állat életjelenségei
C típus Az egészséges állat viselkedése, etológiája
B típus A beteg állat felismerése megjelenése alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 50%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok egészségvédelmének ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Klinikai alapértékeket mér
Szükség szerint elkülöníti a beteg állatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A klinikai alapértékek felvétele
B típus A beteg állat felismerése megjelenése alapján
D típus A betegség keletkezésének az okai
C típus A nem fertőző betegségek megelőzése
C típus A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.4/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok egészségvédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Klinikai alapértékeket mér
Szükség szerint elkülöníti a beteg állatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A klinikai alapértékek felvétele
B típus A beteg állat felismerése megjelenése alapján
D típus A betegség keletkezésének az okai
C típus A nem fertőző betegségek megelőzése
C típus A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 50%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.5/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állategészségügyi szakigazgatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értesíti az állatorvost, szükség esetén teljesíti bejelentési kötelezettségét
Betartja a járványvédelmi előírásokat
Szükség szerint elkülöníti a beteg állatot
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járványügyi intézkedések
B típus Bejelentési kötelezettség, bejelentendő betegségek
C típus Az állattartó telepek járványvédelmének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.6/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állatok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Segédkezik az állatorvosi kezeléskor
Elsősegélyt nyújt az állatnak
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Teendők a beteg állattal
C típus Gyakoribb kezelések, beavatkozások elvégzése
D típus Gyógyszerismeret, a gyógyszerek alkalmazása
B típus Segítségnyújtás módjai az állatorvosi kezeléskor
C típus Az állatok rögzítése kezeléshez
B típus Az elsősegélynyújtás módjai
D típus Kiegészítő vizsgálatok, mintavételek lebonyolítása
D típus Gyakoribb szűrő- és diagnosztikai vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatorvosi rendelő, állatkórház
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.7/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Fertőtlenítés, sterilezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fertőtlenít, sterilez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fertőtlenítés, sterilezés gépeinek, berendezéseinek működtetése
C típus A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
C típus Az eszközök tisztogatása, sterilezése
C típus Az eszközök szállítása, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

390/2.0/1375-06

Szaporodásbiológiai
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

390/2.1/1375-06
390/2.2/1375-06
390/2.3/1375-06
390/2.4/1375-06
390/2.5/1375-06

36
0
0
36
0

0
30
30
0
19

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 151
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Szaporodásbiológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a termékenyítés optimális időpontját
Közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében,
elkülönítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szaporodás élettana
B típus Neurohormonális szabályozás folyamata
B típus Az ivarzók kiválogatása
B típus A csendesen ivarzók kiválogatása
D típus A külső nemi szervek vizsgálata
E típus A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásai
E típus Szaporodásbiológiai mutatószámok értékelése
B típus Az ellés utáni első ivarzás időpontja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.2/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellés, fialás, szülészeti segélynyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a termékenyítés optimális időpontját
Közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében,
elkülönítésében
Részt vesz a visszaivarzó állatok felderítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szaporodás élettana
B típus Neurohormonális szabályozás folyamata
B típus Az ivarzók kiválogatása
B típus A csendesen ivarzók kiválogatása
D típus A külső nemi szervek vizsgálata
E típus A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásai
E típus Szaporodásbiológiai mutatószámok értékelése
B típus Az ellés utáni első ivarzás időpontja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
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Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.3/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ellés, fialás levezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellést/fialást előkészít, levezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ellés szakaszai, állatfajonkénti jellegzetességei
B típus A vemhességre utaló jelek felismerése
E típus Rectális és vaginális vizsgálat menete
E típus Ultrahangvizsgálat menete
E típus Egyéb vizsgálati lehetőségek
D típus A vemhesség idejének megállapítása
B típus A közeledő ellés jelei
B típus Előkészület az ellésre állatfajonként
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

42

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.4/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Szülészeti, szaporodásbiológiai zavarok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaporodásbiológiai feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vetélés oka, felismerése
E típus A méhben elhalt és megrekedt magzatok sorsa
D típus Az anyai szervezet vemhességgel kapcsolatos zavarai
E típus Az egyszerű meddőségi kezelések
C típus Hímivarú állatok szaporodási zavarai
C típus Nőivarú állatok szaporodási zavarai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.5/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellés, fialás szülészeti segélynyújtás,ellés, fialás utáni teendők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Újszülött állatot, anyaállatot ellát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tájékozódó vizsgálat menete
B típus A segélynyújtáshoz szükséges eszközök, műszerek, gyógyszerek
C típus A vértelen és véres segélynyújtás módjai
C típus A szülőút sérülései
A típus Az újszülött ápolása az ellés után
A típus Az anyaállat ápolása az ellés után
C típus Az involúciós időszak rendellenességei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
19 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.1/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatjóllét, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényt
Betartja a vegyszerekre, gyógyszerekre és mérgező anyagokra vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állattartás általános állatvédelmi szabályai
B típus A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
B típus Az állatszállítás állatvédelme
B típus Az állatokkal való szakszerű bánásmód
D típus A vágóállatok levágásának és leölésének szabályai
B típus Környezetvédelmi rendszabályok
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.2/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állat-, élelmiszerhigiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vegyszerekre, gyógyszerekre és mérgező anyagokra vonatkozó előírásokat
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségi állapotát
Kezeli, illetve kezelteti a beteg állatot vagy részt vesz a terápiás beavatkozásokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Élőállat vizsgálat menete
E típus Mintavétel, szűrővizsgálatok szabályai
D típus Egyéb élelmiszer-előállítás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Balesetelhárítási, elsősegélynyújtási, tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elsősegélyt nyújt
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Tűz esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi rendszabályok
B típus Teendők tűz esetén
B típus Tűzoltó készülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Balesetelhárítás, elsősegélynyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőeszközöket és a védőruházatot
Betartja a vegyszerekre, gyógyszerekre és mérgező anyagokra vonatkozó előírásokat
Jelenti és elhárítja a balesetveszélyes helyzeteket
Nyilvántartást vezet
Elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi rendszabályok
B típus Teendők tűz esetén
B típus Tűzoltó készülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűz-, tűzoltással kapcsolatos teendők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tűz esetén intézkedik
Jelenti és elhárítja a balesetveszélyes helyzeteket
Nyilvántartást vezet
Elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi rendszabályok
B típus Tűzoltó készülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
B típus Teendők tűz esetén
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztrációs feladatok elvégzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bizonylatot állít ki
Üzleti levelezést folytat
Számítógépes szoftvereket használ
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Kapcsolatot tart partnerekkel, szakhatóságokkal, laboratóriumokkal, ügyfelekkel,
szakszervizekkel
Beszerzi a szükséges engedélyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Leltározás módja
D típus Nyilvántartások vezetése
D típus Bizonylatok kitöltése
D típus Jelentések készítése, továbbítása
D típus Számítógépes adatszolgáltatás
D típus Számítógépes adatnyilvántartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Leírás készítése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Üzemlátogatás XY-ban
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Minőségbiztosítás
D típus A kapcsolattartás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Üzemlátogatás XY-ban
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Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti levelezést folytat
Kapcsolatot tart partnerekkel, szakhatóságokkal, laboratóriumokkal, ügyfelekkel,
szakszervizekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Vállalkozási formák, alapítás, működtetés, megszüntetés
D típus Üzleti vállalkozás tervezése
D típus Gazdálkodás eredményessége
D típus Hitelezési formák
C típus Adózás szabályai
D típus Könyvvitel alapjai
C típus Az állattenyésztésben dolgozók adózási formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Leírás készítése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
XY szaktanterem
Üzemlátogatás XY-ban
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

8. TANANYAGEGYSÉG

390/5.0/1376-06

Jogi alapismeretek

azonosítója

szk

390/5.1/1376-06

24

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/5.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi, munkajogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Beszerzi a szükséges engedélyeket
Kapcsolatot tart partnerekkel, szakhatóságokkal, laboratóriumokkal, ügyfelekkel,
szakszervizekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Általános jogi alapismeretek
D típus Jogviszonyok alapjainak ismerete (tulajdonjog, kötelmi jog)
C típus Munkajogi, munkaügyi ismeretek
D típus A munkanélkülivé válás jogi alapismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
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A képzési helyszín jellege:
XY szaktanterem
Üzemlátogatás XY-ban
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

9. TANANYAGEGYSÉG

390/6.0/1376-06

Gazdálkodási
ismeretek

azonosítója

szk

390/6.1/1376-06

0

0

33

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

33

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/6.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartást vezet
Bizonylatot állít ki
Üzleti levelezést folytat
Számítógépes szoftvereket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodás eredményessége
C típus Adózás szabályai
C típus Az állattenyésztésben dolgozók adózási formái
D típus Bizonylatok kitöltése
D típus Számítógépes adatnyilvántartás
D típus Jelentések készítése, továbbítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
33 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

10. TANANYAGEGYSÉG

390/1.0/1384-06

azonosítója

Állatjólléti feladatok

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

390/1.1/1384-06
390/1.2/1384-06
390/1.3/1384-06
390/1.4/1384-06
390/1.5/1384-06
390/1.6/1384-06
390/1.7/1384-06
390/1.8/1384-06
390/1.9/1384-06

17
0
18
18
0
24
24
24
0

0
23
0
0
30
0
0
0
60

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0 238
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az állatjólléttel és az állatvédelmi előírásokkal kapcsolatos technikai
berendezéseket, felveszi a szükséges adatokat
Ellenőrzi az állatvédelmi követelmények teljesítését élőállat szállításoknál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állattartás általános állatvédelmi szabályai
B típus A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
B típus Az állatszállítás állatvédelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állatvédelem jogi szabályozottsága Magyarországon. Állatvédelem az Európai
Unióban. A gazdasági haszonállatok tartásának részletes állatvédelmi szabályozása.
A sertések tartásának minimális követelményei. (Általános szabályok, kocák, kocasüldők,
kanok, fialás alatti koca és malac, szopós malacok, utónevelt malacok és hízók tartásának
követelményei).
A baromfifajok tartása és védelme (kiemelten a tojótyúkok tartásának minimális
követelményei, a hízott máj és a toll-termelés állatvédelmi vonatkozásai, a hízott máj
előállításának szabályai, a tolltépés szabályai)
A szarvasmarhatartás állatjólléti előírásaira vonatkozó ajánlás. (A borjak tartásának
minimális követelményei)
A juhokra és kecskékre vonatkozó szabályozás és a várható követelmények.
Az állatszállítások állatvédelmi szabályai.
Az állategészségügyi technikus állatvédelemmel kapcsolatos feladatai.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatvédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az állatjólléttel és az állatvédelmi előírásokkal kapcsolatos technikai
berendezéseket, felveszi a szükséges adatokat
Ellenőrzi az állatvédelmi követelmények teljesítését élőállat szállításoknál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állattartás általános állatvédelmi szabályai
B típus A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
B típus Az állatszállítás állatvédelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Állóképesség
Stabil kéztartás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Meggyőző készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
23 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri a takarmányokat
Érzékszervileg minősíti a takarmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A takarmányok kémiai alkotórészei
B típus A takarmányok csoportosítása
B típus A takarmányok érzékszervi minősítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
62

A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.4/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az utasításnak megfelelően ellenőrzi a takarmányozást és a vízellátottságot
Mintát vesz a takarmányból és az ivóvízből, laboratóriumi vizsgálatra küldi és értékeli az
eredményt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mintavétel, mintaküldés szabályai
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.5/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozás ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A takarmányok csoportosítása
B típus A takarmányok érzékszervi minősítése
B típus Mintavétel, mintaküldés szabályai
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Értékelési képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Tárgyminták azonosítása 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.6/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai ismeretek, baromfi és kisállat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Ellenőrzi a tartástechnológia betartását
Részt vesz a tartástechnológia kialakításában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Baromfi és kisállat tenyésztés
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattenyésztési ismereteknek csak a tartástechnológiának, elsősorban az állatok
elhelyezésére vonatkozó részeivel foglalkozzunk.
A tenyész- és pecsenyecsirke-nevelés technológiája: az elhelyezés (nevelőházak típusai,
berendezései), a takarmányozás, az istállóklíma, az állománysűrűség, a rotáció, az
ivararány, a szelekció (tenyészállatnál), az értékesítés, szállítás.
A tojástermelés technológiája: az elhelyezés, a takarmányozás, az istállóklíma, az
állománysűrűség, a rotáció, az ivararány (tenyésztojásnál), a tojás gyűjtése, tárolása,
A tenyészliba-nevelés és törzslúdtartás technológiája. A pecsenyeliba-nevelés
Tenyészállatok nevelése, törzskacsatartás. A pecsenyekacsa-tartás technológiája.
A tenyészpulyka-nevelés, szülőpártartás technológiája. A brojlerpulykanevelés
A gyöngytyúk és a galamb tartástechnológiái.
A nyúl, a prémesállatok és a méh tartásának technológiája.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.7/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai ismeretek, sertés, ló
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Ellenőrzi a tartástechnológia betartását
Részt vesz a tartástechnológia kialakításában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Sertéstenyésztés
A típus Lótenyésztés
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattenyésztési ismereteknek csak a tartástechnológiának, elsősorban az állatok
elhelyezésére vonatkozó részeivel foglalkozzunk.
A sertéstartás technológiái, a sertés elhelyezése.
A ló elhelyezése.

66

8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.8/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai ismeretek, szarvasmarha, juh, kecske
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Ellenőrzi a tartástechnológia betartását
Részt vesz a tartástechnológia kialakításában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Juh- és kecsketenyésztés
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattenyésztési ismereteknek csak a tartástechnológiának, elsősorban az állatok
elhelyezésére vonatkozó részeivel foglalkozzunk.
A szarvasmarha felnevelése. A tejelőtehéntartás-technológiája. A húsmarhatartástechnológiája. A szarvasmarha-hizlalás technológiája.
A juh és kecske felnevelése, termelése, tartása, elhelyezése.
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.9/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Ellenőrzi a tartástechnológia betartását
Részt vesz a tartástechnológia kialakításában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
A típus Juh- és kecsketenyésztés
A típus Baromfi és kisállat tenyésztés
A típus Sertéstenyésztés
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Lótenyésztés
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Megfigyelés adott szempontok alapján 30%
Mikroklíma mérési gyakorlat 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
60 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyakorlatban teleplátogatások során is tanulmányozzák a tartástechnológiákat.

68

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

11. TANANYAGEGYSÉG

390/2.0/1384-06

Állathigiéniai
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

390/2.1/1384-06
390/2.2/1384-06
390/2.3/1384-06
390/2.4/1384-06
390/2.5/1384-06

26
10
18
14
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 130
0
62

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános állathigiéniai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Betartatja a trágyakezelés technológiáját
Elvégzi, illetve felügyeli a rágcsáló és kártevőirtást
Az utasításnak megfelelően ellenőrzi a takarmányozást és a vízellátottságot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állat és környezete kölcsönhatása
A típus A betegség keletkezésének az okai
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
B típus Az etetés és az itatás higiéniája
B típus Az ivóvíz higiéniája
C típus Rovar- és rágcsálóirtás módjai
B típus Trágyakezelés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.2/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozáshigiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az utasításnak megfelelően ellenőrzi a takarmányozást és a vízellátottságot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az etetés és az itatás higiéniája
B típus Az ivóvíz higiéniája
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
Megfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem az egyes gazdasági haszonállatfajok tenyésztésének higiéniai
vonatkozásaira terjed ki, pl. szaporítás higiéniája, hizlalás környezetigénye, tenyészállatA fajtanemesítés folyamatából csupán a tenyészállatok tartásának és takarmányozásának
jelentőségével foglalkozzunk.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.3/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egyes állatfajok tartásának higiéniája, baromfi és kisállat, sertés, ló
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állat és környezete kölcsönhatása
A típus Baromfi és kisállat tenyésztés
A típus Sertéstenyésztés
A típus Lótenyésztés
A típus Nemesítés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.4/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egyes állatfajok tartásának higiéniája, szarvasmarha, juh, kecske
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állat és környezete kölcsönhatása
A típus Juh- és kecsketenyésztés
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Nemesítés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.5/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartáshigiénia ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Betartatja a trágyakezelés technológiáját
Elvégzi, illetve felügyeli a rágcsáló és kártevőirtást
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Juh- és kecsketenyésztés
A típus Baromfi és kisállat tenyésztés
A típus Sertéstenyésztés
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Lótenyésztés
C típus Rovar- és rágcsálóirtás módjai
B típus Trágyakezelés módjai
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
Megfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
62 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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12. TANANYAGEGYSÉG

390/1.0/1385-06

Fedeztetés és
mesterséges
termékenyítés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

390/1.1/1385-06
390/1.2/1385-06
390/1.3/1385-06
390/1.4/1385-06
390/1.5/1385-06
390/1.6/1385-06
390/1.7/1385-06
390/1.8/1385-06
390/1.9/1385-06

18
16
12
8
18
24
0
0
0

0
0
0
0
0
0
27
30
30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0 183
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
A szaporítás anatómiai, élettani alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
B típus A szaporodás élettana
B típus A neurohormonális szabályozás folyamata
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
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A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes állatfajok (emlős és madár) nemi apparátusának anatómiai felépítése, a faji
sajátosságok kiemelése, nemi működésük szabályozása, nemi ciklusuk jellemzői, a
fogamzás. A tojás képződése. A tenyésztojás jellemzői.
Ivarérettség, tenyészérettség, párosítás, pároztatás (természetes, mesterséges).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
A szaporítás állattenyésztési alapjai (sertés, ló, kisállatok)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Megállapítja a vemhességet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
A típus A vemhességre utaló általános tünetek felismerése
A típus Rectális és vaginális vizsgálat
A típus Ultrahangvizsgálat
A típus Egyéb vizsgálati lehetőségek
A típus A vemhesség megállapításának állatfajonkénti jellegzetességei
A típus A vemhesség idejének megállapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sertés szaporítása (a vemhesítés technológiája, a tenyészkanok használata, a vemhesség)
A ló szaporítása (a vemhesítés technológiáj, a vemhesség)
A kisállatok szaporítása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
A szaporítás állattenyésztési alapjai (szarvasmarha, juh, kecske)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Megállapítja a vemhességet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
A típus A vemhességre utaló általános tünetek felismerése
A típus Rectális és vaginális vizsgálat
A típus Ultrahangvizsgálat
A típus Egyéb vizsgálati lehetőségek
A típus A vemhesség megállapításának állatfajonkénti jellegzetességei
A típus A vemhesség idejének megállapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szarvasmarha szaporítása (a vemhesítés technológiája, a bika használata, biotechnikai
eljárások, a vemhesség).
A juh és a kecske szaporítása (az ivarzásszinkronizálás, a pároztatási módok, a kosok
használata, biotechnikai eljárások, a vemhesség)
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.4/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
A szaporítás állattenyésztési alapjai (baromfi)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A baromfi (tyúk, lúd, kacsa, pulyka, gyöngytyúk) szaporításának sajátosságai. A
tenyésztojással való bánásmód.
A gépi keltetés folyamata, feltételei, technológiája.
A pulyka mesterséges termékenyítése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.5/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
A természetes és mesterséges termékenyítés előkészítésének ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást

77

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ondónyerés módja állatfajonként, a csíraszegény spermagyűjtés technikai feltételei, az
ondóvétel technikája
B típus Az ondó állatfajonkénti jellegzetességei, a vizsgálat menete, az ondó értékelése
A típus Az ondó hígítása, konzerválása, tárolása, szállítása
A típus A külső nemi szervek vizsgálata
A típus A hüvely és a hüvelytornác vizsgálata kézzel, hüvelytükörrel és rektális úton
A típus A belső nemi szervek vizsgálata
A típus A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásai
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.6/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetes és mesterséges termékenyítési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az inszeminálás optimális időpontja
A típus Az inszeminálás eszközei
A típus Az eszközök tisztogatása, sterilezése
A típus Az eszközök szállítása, tárolása
A típus Az egyes állatfajok inszeminálásának végrehajtása
A típus Az inszeminálás eredményét befolyásoló tényezők
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Empatikus készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.7/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészület a pároztatásra
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ondónyerés módja állatfajonként, a csíraszegény spermagyűjtés technikai feltételei, az
ondóvétel technikája
B típus Az ondó állatfajonkénti jellegzetességei, a vizsgálat menete, az ondó értékelése
A típus Az ondó hígítása, konzerválása, tárolása, szállítása
A típus A külső nemi szervek vizsgálata
A típus A hüvely és a hüvelytornác vizsgálata kézzel, hüvelytükörrel és rektális úton
A típus A belső nemi szervek vizsgálata
A típus A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Szaglás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Mesterséges termékenyítő állomás
Képzési idő:
27 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.8/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
Inszeminálás és fedeztetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az inszeminálás optimális időpontja
A típus Az inszeminálás eszközei
A típus Az eszközök tisztogatása, sterilezése
A típus Az eszközök szállítása, tárolása
A típus Az egyes állatfajok inszeminálásának végrehajtása
A típus Az inszeminálás eredményét befolyásoló tényezők
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Udvariasság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 70%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Vágóhíd
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat 5fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók a gyakorlat során elsősorban megfigyeléseket végeznek, illetve segédkeznek.
Csupán azon állatfajok iszeminálását gyakorolhatják melyet az érvényben lévő rendeletek
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.9/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
Vemhességvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megállapítja a vemhességet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vemhességre utaló általános tünetek felismerése
A típus Rectális és vaginális vizsgálat
A típus Ultrahangvizsgálat
A típus Egyéb vizsgálati lehetőségek
A típus A vemhesség megállapításának állatfajonkénti jellegzetességei
A típus A vemhesség idejének megállapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség

81

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Értékelési képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Empatikus készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Vágóhíd
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat 5fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

13. TANANYAGEGYSÉG

390/1.0/1386-06

azonosítója

Biztonsági ismeretek

szk
szk
szk
szk

390/1.1/1386-06
390/1.2/1386-06
390/1.3/1386-06
390/1.4/1386-06

10
0
8
0

0
27
0
30

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik ártalmatlanná
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Hullák, hulladékok ártalmatlanná tételének módjai
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik ártalmatlanná
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Hullák, hulladékok ártalmatlanná tételének módjai
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Állóképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
27 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a balesetvédelmi oktatáson való részvételt
Részt vesz a kockázatbecslési feladatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.4/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a balesetvédelmi oktatáson való részvételt
Részt vesz a kockázatbecslési feladatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelmi rendszabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Udvariasság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

14. TANANYAGEGYSÉG

390/2.0/1386-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
A gazdálkodás feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás erőforrásai
D típus Általános jogi alapismeretek
D típus Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdálkodás általános feltételei.
Vállalkozáspszichológiai alapismeretek.
Kommunikációs ismeretek.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.2/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti vállalkozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalkozás alapítása, működtetése, megszüntetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti vállalkozás fogalma, céljai, gazdasági szerepe.
Vállalkozási mozzanatok.
Az üzleti vállalkozás típusjegyei, szerkezete.
Gazdálkodás, gazdaságosság: üzleti vállalkozás gazdálkodása, vállalkozás költségei,
árbevétel- költség- profit.
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A vállalkozások kockázata, a felelősségvállalás.
Kockázat csökkentési lehetőségek.
A mezőgazdasági termelés biztosítási rendszere: biztosítás szerepe, kockázatvállalás,
biztosítási lehetőségek, formák.
A vállalkozásalapítást közvetlenül befolyásoló tényezők: vállalkozás közvetlen külső és
belső környezete, vállalkozás működéséhez szükséges erőforrások, forrásbevonási
lehetőségek, tőke (tulajdon) összetétele, hitelfelvétel (különböző tőkebevonási for-mák
A vállalkozás alapításával beindításával, működtetésével megszűnésével, megszüntetésével, átalakulásával kapcsolatos jogi és adminisztratív teendők, eljárások.
Társasági szerződés.
Cégnyilvántartás, cégfelügyelet.
Gazdasági kamarák szerepe.
Vállalkozási formák: családi vállalkozás, egyéni vállalkozás és működési szabályai, egyéni
cég, gazdasági társaságok .
Szövetkezetek.
Egyéb gazdálkodási formák a mezőgazdaságban (kistermelő, őstermelő, családi
gazdaság).
Egyéb vállalkozási formák, társulások.
Csődeljárás, végelszámolás, felszámolási eljárás.
Az üzleti etika.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.3/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
A gazdálkodás eredménye, finanszírozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodás eredményessége
D típus Hitelezési formák
C típus Az állattenyésztésben dolgozók adózása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ráfordítás és hozam mutatószámai, számítása.
Önköltségszámítás.
Termelési érték fogalma, számítása.
Termelési érték és árbevétel számítása.
Jövedelem és jövedelmezőség mutatói és számítása.
Pénzintézeti rendszer.
A bankválasztás szempontjai.
Pénzintézeti üzletágak (tevékenységek: betétgyűjtés, hitelezés, számlavezetés és
pénzforgalmi szolgáltatás, készpénzfizetés és készpénzellátás).
Pénzforgalom.
Finanszírozás, fogalma, szerepe, finanszírozási formák.
Hitel fogalma, szerepe a gazdálkodásban, biztosítékok, hiteltípusok, járulékai és költségei.
A hitelezés folyamata.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.4/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti tervezés, marketing ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Üzleti vállalkozás tervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
-
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti terv készítésének célja.
Az üzleti vállalkozások tervezése.
Az üzleti terv készítésének lépései.
Az üzleti terv fejezetei azok formai és tartalmi követelményei.
Működési terv (termelési terv).
Pénzügyi terv.
Tervek értékelése.
A marketing fogalma, céljai, jelentősége, alkalmazási területei, marketing koncepció,
marketing mix.
A marketing szerepe a vállalat irányításában.
A piac az áruk cseréjének színtere, kereslet és kínálat kapcsolatának szempontjai.
A fogyasztói magatartás.
Piackutatás: piaci információk gyűjtése, elemzése, értékelése.
Az ár, árformák és jellemzőik, árkialakítás.
Az ár értékesítést és jövedelmezőséget befolyásoló szerepe.
Különböző értékesítési csatornák.
Marketing kommunikáció: fogalma, fajtái, sajátosságai, elemei (személyes eladás, reklám,
sales promotion, PR, védjegy, csomagolás).
A reklám szerepe, lehetőségei, formái, hatékonysága, költsége.

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.5/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági számítások, pályázatírás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás erőforrásai
B típus Vállalkozás alapítása, működtetése, megszüntetése
D típus Üzleti vállalkozás tervezése
D típus Gazdálkodás eredményessége
D típus Hitelezési formák
C típus Az állattenyésztésben dolgozók adózása
C típus Munkajog, munkaügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános sebészeti ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a műtőt a sebészeti beavatkozáshoz (műszereket sterilez, műtéti
segédanyagokat biztosít)
Előkészíti az állatot a műtéti beavatkozáshoz (rögzítés, műtéti terület szőrtelenítése,
Műtét során segédkezik, asszisztál, monitorozást hajt végre
Részt vesz a műtött állat megfigyelésében, műtéti utókezelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A seb fogalma, tünetei típusai
A típus A segédkező feladatai
A típus Az állatokkal való bánásmód
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
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A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A seb és a sebgyógyulás. A műtéti sebek kezelése. A szerzett sebek kezelése: ideiglenes
sebellátás, elsősegély. A sebgyógyulás zavarai. A sebfertőzés.
Az állatok rögzítése, előkészítése sebészeti betegvizsgálathoz.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Műtéttani alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a műtőt a sebészeti beavatkozáshoz (műszereket sterilez, műtéti
segédanyagokat biztosít)
Előkészíti az állatot a műtéti beavatkozáshoz (rögzítés, műtéti terület szőrtelenítése,
Műtét során segédkezik, asszisztál, monitorozást hajt végre
Részt vesz a műtött állat megfigyelésében, műtéti utókezelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A műtét fogalma, felosztása
A típus A gyakrabban előforduló műtétek ismerete, a műtétek előkészítése
A típus A műtéti aszepszis megvalósítása
A típus A műtött állat megfigyelése, gondozása
A típus A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A műtét fogalma, felosztása. A különféle műtétek előkészítse. A műtéti aszepszis
megvalósítása (műtő és kiszolgáló helyiségek, műtéti terület, kéz, műszerek, eszközök).
Vérzéscsillapítás. Kötözés. Általános és helyi érzéstelenítés előkészítése.
A műtött állat megfigyelése, gondozása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Sebészeti asszisztencia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a műtőt a sebészeti beavatkozáshoz (műszereket sterilez, műtéti
segédanyagokat biztosít)
Előkészíti az állatot a műtéti beavatkozáshoz (rögzítés, műtéti terület szőrtelenítése,
Műtét során segédkezik, asszisztál, monitorozást hajt végre
Részt vesz a műtött állat megfigyelésében, műtéti utókezelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A gyakrabban előforduló műtétek ismerete, a műtétek előkészítése
A típus A műtéti aszepszis megvalósítása
A típus A műtött állat megfigyelése, gondozása
A típus Műszerismeret
A típus A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
A típus Az állatokkal való bánásmód
A típus Gyógyszerismeret, a gyógyszerek alkalmazása
A típus A segédkező feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Empatikus készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

16. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Szülészeti és szaporodásbiológiai asszisztencia ismeretei kedvenc állatokon
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
B típus A szaporodás élettana
A típus A vemhességre utaló általános tünetek felismerése
A típus A közeledő ellés jelei
A típus Az involúciós vizsgálat menete állatfajonként
A típus Hím ivarú állatok szaporodási zavarai
A típus Nő ivarú állatok szaporodási zavarai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Logikus gondolkodás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.2/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Vemhességvizsgálat kedvenc állatokon
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti az állatorvos munkáját a vemhesség-vizsgálatban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Rectális és vaginális vizsgálat
A típus Ultrahangvizsgálat
B típus Egyéb vizsgálati lehetőségek
A típus A vemhesség megállapításának állatfajonkénti jellegzetességei
A típus A vemhesség idejének megállapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
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Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.3/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Segédkezés kedvenc állatok vemhességvizsgálatában
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti az állatorvos munkáját a vemhesség-vizsgálatban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vemhességre utaló általános tünetek felismerése
A típus Rectális és vaginális vizsgálat
A típus Ultrahangvizsgálat
B típus Egyéb vizsgálati lehetőségek
A típus A vemhesség megállapításának állatfajonkénti jellegzetességei
A típus A vemhesség idejének megállapítása
C típus A segédkező feladatai
A típus Az állatokkal való bánásmód
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Következtetési képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 80%
A képzési helyszín jellege:
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

99

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.4/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
A vemhesség zavarai kedvenc állatokon
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti az állatorvos munkáját a vemhesség-vizsgálatban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vetélés oka, felismerése
A típus A méhben elhalt és megrekedt magzatok sorsa
A típus Az anyai szervezet vemhességgel kapcsolatos zavarai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Látás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Empatikus készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
3 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.5/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Szülészeti segélynyújtás kedvenc állatoknak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elletéseknél és egyéb szaporodásbiológiai beavatkozásoknál biztosítja és előkészíti a
szükséges eszközöket és műszereket, segíti az állatorvos munkáját
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A közeledő ellés jelei
A típus Előkészület az ellésre állatfajonként
A típus A tájékozódó vizsgálat menete
A típus A segélynyújtáshoz szükséges eszközök, műszerek, gyógyszerek
A típus A vértelen és véres segélynyújtás módjai
A típus A szülőút sérülései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Empatikus készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 80%
A képzési helyszín jellege:
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.6/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Segédkezés az involúciós vizsgálatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segédkezik az involúciós vizsgálatoknál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az involúciós vizsgálat menete állatfajonként
A típus Az involúciós időszak rendellenességei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.7/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Szülészeti és szaporodásbiológiai asszisztencia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elletéseknél és egyéb szaporodásbiológiai beavatkozásoknál biztosítja és előkészíti a
szükséges eszközöket és műszereket, segíti az állatorvos munkáját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az egyszerű meddőségi kezelések
A típus Az egyes készítmények hatásmechanizmusa
A típus Méhöblítés, méhinfúzió lebonyolítása
A típus Egyéb gyógykezelési módszerek
B típus Ivarzásszinkronizálás módjai
B típus Biotechnológiai eljárások
A típus Hím ivarú állatok szaporodási zavarai
A típus Nő ivarú állatok szaporodási zavarai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
10 óra elméletigényes gyakorlat 3fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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17. TANANYAGEGYSÉG

390/3.0/1387-06

Állatgondozás

azonosítója

szk
szk

390/3.1/1387-06
390/3.2/1387-06

0
8

19
0

0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

27

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.1/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatápolás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állatok rögzítése kezeléshez
A típus Műszerismeret
A típus Az állatokkal való bánásmód
A típus Gyakoribb kezelések, beavatkozások elvégzése
A típus Gyógyszerismeret, a gyógyszerek alkalmazása
A típus Egyszerűbb kezelések, beavatkozások
A típus Sebészeti beavatkozások egészséges állatokon
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
19 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.2/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Mozgatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik az állatok mozgatásáról, jártatásáról
Falkásítja, csoportosítja az állatokat
Selejtezést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állatokkal való bánásmód
C típus Állatok azonosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

105

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.1/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Diagnosztikai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kiegészítő vizsgálatok, mintavételek lebonyolítása
A típus Gyakoribb szűrő és diagnosztikai vizsgálatok
A típus Segítségnyújtás módjai az állatorvosi kezeléskor
A típus Az állatok rögzítése kezeléshez
A típus A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
A típus Műszerismeret
C típus Állatok azonosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.2/1387-06
A tananyagelem megnevezése:
Diagnosztikai segédkezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kiegészítő vizsgálatok, mintavételek lebonyolítása
A típus Gyakoribb szűrő és diagnosztikai vizsgálatok
A típus Segítségnyújtás módjai az állatorvosi kezeléskor
A típus Az állatok rögzítése kezeléshez
A típus A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
A típus Műszerismeret
C típus Állatok azonosítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 80%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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19. TANANYAGEGYSÉG

390/1.0/1388-06

Prevenció

azonosítója

szk
szk

390/1.1/1388-06
390/1.2/1388-06

64
0

0
42

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
106
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
Állat- és állomány-egészségtani ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a telep állategészségügyi technológiáját
Elvégzi az állatorvos által előírt vakcinázási programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állategészségügyi technológia
A típus A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
A típus A nem fertőző betegségek megelőzése
A típus A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
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A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
Állat- és állomány-egészségtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a telep állategészségügyi technológiáját
Elvégzi az állatorvos által előírt vakcinázási programokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állategészségügyi technológia
A típus A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
A típus A nem fertőző betegségek megelőzése
A típus A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakmai gyakorlatok célja a különféle nagyüzemi állattartó telepek állategészségügyi
technológiájának, az ott kialakított és bevezetett állomány-egészségügyi programoknak a
megismerése.
Ha mód van rá a tanulók kapcsolódjanak be az egyes részfeladatok lebonyolításába.
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20. TANANYAGEGYSÉG

390/2.0/1388-06

Élelmiszer-higiénia

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

390/2.1/1388-06
390/2.2/1388-06
390/2.3/1388-06
390/2.4/1388-06
390/2.5/1388-06

24
24
24
0
0

0
0
0
0
30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 162
60
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános élelmiszer-higiéniai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti az állatorvos munkáját a levágást megelőző élőállat-vizsgálat során (egyedi
jelölések ellenőrzése, állatkísérő dokumentumok ellenőrzése)
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
Segédkezik a technológiai fegyelem betartásának ellenőrzésében, pl. mérőeszközök és az
előírt hőmérséklet ellenőrzése
Gondoskodik az állatorvosi vizsgáló helyiség és vizsgáló eszközök tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vágóállatok levágásának és leölésének szabályai
A típus Élőállat vizsgálat menete
A típus Post mortem vizsgálat menete
B típus Mintavétel, szűrővizsgálatok szabályai
A típus A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók ismerjék meg az egyes alapfogalmakat, mint pl. állati eredetű élelmiszer,
közfogyasztás, magánfogyasztás, élelmiszer vizsgálat, élelmiszer ellenőrzés, élelmiszerhigiénia, élelmiszer- biztonság, élelmiszer-minőség.
Élelmiszer előállítási lánc, élelmiszer-biztonsági lánc, az élelmiszer-biztonság elemei.
("Vasvillától a villáig")
A húsvizsgálati alapfogalmak közül: vágóállat, hús, rendes vágás, elkülönített vágás,
kényszervágás, integrált húsvizsgálat fogalma, folyamata.
Foglalkozzunk az élelmiszer ártalmak oktanával, az élelmiszerek okozta zoonózisokkal.
A hazai és az Európai Uniós élelmiszer-higiéniai szabályozás azon főbb jellemzőit emeljük
ki, melyekkel munkájuk során találkozhatnak. (Pl. A trichinella-vizsgálat új szabályozása).
Az EU új higiéniai "csomagja", mely 2006. jan. 1.-től alkalmazandó.
Az új állategészségügyi törvény (2005. évi CLXXVI. törvény) élelmiszer-higiéniai
vonatkozásait is mutassuk be.

112

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.2/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
Részletes élelmiszer-higiéniai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti az állatorvos munkáját a levágást megelőző élőállat-vizsgálat során (egyedi
jelölések ellenőrzése, állatkísérő dokumentumok ellenőrzése)
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
Segédkezik a technológiai fegyelem betartásának ellenőrzésében, pl. mérőeszközök és az
előírt hőmérséklet ellenőrzése
Gondoskodik az állatorvosi vizsgáló helyiség és vizsgáló eszközök tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vágóállatok levágásának és leölésének szabályai
A típus Élőállat vizsgálat menete
A típus Post mortem vizsgálat menete
B típus Mintavétel, szűrővizsgálatok szabályai
A típus A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A különféle állatfajok levágásának szabályait, technológiáját ismertetjük.
A húsvizsgálat folyamatát, a technikus esetleges feladatainak kiemelésével.
Mintavételi szabályok, szűrővizsgálatok.
Monitoring vizsgálatok.
Higiéniai feladatok.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.3/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állatok levágásának állat- és környezetvédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az állatvédelmi követelmények teljesítését élőállat beszállítás, terelés, pihentetés
A vágás során ellenőrzi az állatvédelmi feltételek teljesülését (rögzítés, kábítás)
Részt vesz a vágás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésében, ellenőrzi a jelölést,
elkülönített tárolást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állatszállítás állatvédelme
A típus Az állatokkal való bánásmód
A típus A vágóállatok levágásának és leölésének szabályai
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tisztázzuk az élő állatok vágóhídra szállításának és levágásának etikai-morális indokait,
állatvédelmi és állatjólléti vonatkozásait, a szállítás élelmiszer-higiéniai vonatkozásait
(stressz, húsminőség, stb).
Ismertessük a vágóhidak környezetszennyező hatásait, a környezetszennyezés
csökkentésének lehetőségeit, a keletkező hulladékok osztályba sorolását, az
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.4/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszer-higiéniai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Segíti az állatorvos munkáját a levágást megelőző élőállat-vizsgálat során (egyedi
jelölések ellenőrzése, állatkísérő dokumentumok ellenőrzése)
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
Segédkezik a technológiai fegyelem betartásának ellenőrzésében, pl. mérőeszközök és az
előírt hőmérséklet ellenőrzése
Gondoskodik az állatorvosi vizsgáló helyiség és vizsgáló eszközök tisztántartásáról,
fertőtlenítéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
A típus A vágóállatok levágásának és leölésének szabályai
A típus Élőállat vizsgálat menete
A típus Post mortem vizsgálat menete
B típus Mintavétel, szűrővizsgálatok szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Tapintás
Szaglás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 80%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Vágóhíd (baromfi és egyéb)
Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás
Képzési idő:
60 óra gyakorlat 5fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.5/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állat- és környezetvédelem megvalósítása a vágás során
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az állatvédelmi követelmények teljesítését élőállat beszállítás, terelés, pihentetés
A vágás során ellenőrzi az állatvédelmi feltételek teljesülését (rögzítés, kábítás)
Részt vesz a vágás során keletkező veszélyes hulladékok kezelésében, ellenőrzi a jelölést,
elkülönített tárolást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állatszállítás állatvédelme
A típus Az állatokkal való bánásmód
A típus A vágóállatok levágásának és leölésének szabályai
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Megbízhatóság
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Udvariasság
Meggyőző készség
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 80%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Vágóhíd
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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21. TANANYAGEGYSÉG

390/3.0/1388-06

Állategészségügyi
határállomási
feladatok

jellege

azonosítója

szk

390/3.1/1388-06

21

0

0

szk

390/3.2/1388-06

0

31

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.1/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
A határállomási munka ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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,
Elvégzi a szállítmányok vizsgálat utáni lezárását
Biztosítja a kobzott áru és elhullott állatok tárolását és gondoskodik elszállításukról,
megsemmisítésükről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állatszállítás állatvédelme
A típus Az állatokkal való bánásmód
A típus Szállítmányok felbontásának és lezárásának szabályai
A típus Azonossági és fizikai vizsgálat menete
A típus Mintavételezés módja
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.2/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
Segédkezés az állategészségügyi határállomási munkában
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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,
Elvégzi a szállítmányok vizsgálat utáni lezárását
Biztosítja az alkalmazott műszaki, technikai eszközök, berendezések működését,
Biztosítja a mintavételi helyiség és az eszközök tisztaságát, fertőtlenítését
Biztosítja a kobzott áru és elhullott állatok tárolását és gondoskodik elszállításukról,
megsemmisítésükről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szállítmányok felbontásának és lezárásának szabályai
A típus Azonossági és fizikai vizsgálat menete
A típus Mintavételezés módja
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
B típus Karbantartás módja, szervezése
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
A típus A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
3. szint Mennyiségérzék
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 80%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi határállomás
Képzési idő:
31 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

22. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.1/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
Járványtani ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az elrendelt járványvédelmi feladatok megszervezésében (lakosság értesítése,
szükséges eszközök előkészítése)
Részt vesz a konkrét feladatok lebonyolításában (tömegoltás, fertőtlenítés, trágya és hulla
ártalmatlanítás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
B típus Bejelentési kötelezettség, bejelentendő betegségek
B típus Járványügyi intézkedések
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Empatikus készség
Udvariasság
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Tanulói tevékenységformák:
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Általános járványtani ismeretek: a fertőző és járványos betegségek fogalma, a fertőző
betegség kialakulásának feltételei, a fertőzés forrásai, módjai, a lappangási idő, a betegség
lefolyása, teendők fertőző betegség gyanúja esetén.
A fertőző betegségek felismerése, leküzdése, a mentesítés lehetőségei, módszerei.
A hazánkban előforduló gyakoribb fertőző állatbetegségek.
A bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek, a bejelentés módja, szabályai.
A járványügyi intézkedések és végrehajtásuk ismertetése.
A kapcsolódó törvényi szabályozás ismertetése.
A járványvédelemmel összefüggő környezetvédelem bemutatása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.2/1388-06
A tananyagelem megnevezése:
Járványtani gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz az elrendelt járványvédelmi feladatok megszervezésében (lakosság értesítése,
szükséges eszközök előkészítése)
Részt vesz a konkrét feladatok lebonyolításában (tömegoltás, fertőtlenítés, trágya és hulla
ártalmatlanítás)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
B típus Bejelentési kötelezettség, bejelentendő betegségek
B típus Járványügyi intézkedések
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Empatikus készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
A képzési helyszín jellege:
Hatósági állatorvos mellett
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat 2fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az 54 621 03 0010 54 02 azonosító számú, Állattenyésztő technikus megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

23. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állati test felépítésének, működésének ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségi állapotát
Életjelenségeket figyel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Testtájtan
C típus Mozgásszervek felépítése, működése
B típus Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
B típus A köztakaró funkciói, sajátosságai
C típus Értékmérő tulajdonságok
C típus Az egészséges állat életjelenségei
C típus Az egészséges állat viselkedése, etológiája
B típus A beteg állat felismerése megjelenése alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok viselkedése, életjelenségei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségi állapotát
Életjelenségeket figyel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Testtájtan
C típus Mozgásszervek felépítése, működése
B típus Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
B típus A köztakaró funkciói, sajátosságai
C típus Értékmérő tulajdonságok
C típus Az egészséges állat életjelenségei
C típus Az egészséges állat viselkedése, etológiája
B típus A beteg állat felismerése megjelenése alapján
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 50%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
27 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok egészségvédelmének ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Klinikai alapértékeket mér
Szükség szerint elkülöníti a beteg állatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A klinikai alapértékek felvétele
B típus A beteg állat felismerése megjelenése alapján
D típus A betegség keletkezésének az okai
C típus A nem fertőző betegségek megelőzése
C típus A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.4/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatok egészségvédelme
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Klinikai alapértékeket mér
Szükség szerint elkülöníti a beteg állatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A klinikai alapértékek felvétele
B típus A beteg állat felismerése megjelenése alapján
D típus A betegség keletkezésének az okai
C típus A nem fertőző betegségek megelőzése
C típus A fertőző betegségek felismerése, megelőzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 50%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.5/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állategészségügyi szakigazgatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értesíti az állatorvost, szükség esetén teljesíti bejelentési kötelezettségét
Betartja a járványvédelmi előírásokat
Szükség szerint elkülöníti a beteg állatot
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Járványügyi intézkedések
B típus Bejelentési kötelezettség, bejelentendő betegségek
C típus Az állattartó telepek járványvédelmének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.6/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Az állatok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Segédkezik az állatorvosi kezeléskor
Elsősegélyt nyújt az állatnak

128

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Teendők a beteg állattal
C típus Gyakoribb kezelések, beavatkozások elvégzése
D típus Gyógyszerismeret, a gyógyszerek alkalmazása
B típus Segítségnyújtás módjai az állatorvosi kezeléskor
C típus Az állatok rögzítése kezeléshez
B típus Az elsősegélynyújtás módjai
D típus Kiegészítő vizsgálatok, mintavételek lebonyolítása
D típus Gyakoribb szűrő- és diagnosztikai vizsgálatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatorvosi rendelő, állatkórház
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.7/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Fertőtlenítés, sterilezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fertőtlenít, sterilez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Fertőtlenítés, sterilezés gépeinek, berendezéseinek működtetése
C típus A fertőtlenítés, sterilezés eszközei, berendezései, módjai, szabályai
C típus Az eszközök tisztogatása, sterilezése
C típus Az eszközök szállítása, tárolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Testi erő
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG

390/2.0/1375-06

Szaporodásbiológiai
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

390/2.1/1375-06
390/2.2/1375-06
390/2.3/1375-06
390/2.4/1375-06
390/2.5/1375-06

36
0
0
8
0

0
30
29
0
30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 133
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Szaporodásbiológiai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a termékenyítés optimális időpontját
Közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében,
elkülönítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szaporodás élettana
B típus Neurohormonális szabályozás folyamata
B típus Az ivarzók kiválogatása
B típus A csendesen ivarzók kiválogatása
D típus A külső nemi szervek vizsgálata
E típus A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásai
E típus Szaporodásbiológiai mutatószámok értékelése
B típus Az ellés utáni első ivarzás időpontja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.2/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellés, fialás, szülészeti segélynyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaporodásbiológiai feladatokat lát el
Meghatározza a termékenyítés optimális időpontját
Közreműködik az ivarzó egyedek azonosításában, megfigyelésében, megjelölésében,
elkülönítésében
Részt vesz a visszaivarzó állatok felderítésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A szaporodás élettana
B típus Neurohormonális szabályozás folyamata
B típus Az ivarzók kiválogatása
B típus A csendesen ivarzók kiválogatása
D típus A külső nemi szervek vizsgálata
E típus A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásai
E típus Szaporodásbiológiai mutatószámok értékelése
B típus Az ellés utáni első ivarzás időpontja
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
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Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.3/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Az ellés, fialás levezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellést/fialást előkészít, levezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ellés szakaszai, állatfajonkénti jellegzetességei
B típus A vemhességre utaló jelek felismerése
E típus Rectális és vaginális vizsgálat menete
E típus Ultrahangvizsgálat menete
E típus Egyéb vizsgálati lehetőségek
D típus A vemhesség idejének megállapítása
B típus A közeledő ellés jelei
B típus Előkészület az ellésre állatfajonként
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
29 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.4/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Szülészeti, szaporodásbiológiai zavarok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szaporodásbiológiai feladatokat lát el
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vetélés oka, felismerése
E típus A méhben elhalt és megrekedt magzatok sorsa
D típus Az anyai szervezet vemhességgel kapcsolatos zavarai
E típus Az egyszerű meddőségi kezelések
C típus Hímivarú állatok szaporodási zavarai
C típus Nőivarú állatok szaporodási zavarai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.5/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Ellés, fialás szülészeti segélynyújtás,ellés, fialás utáni teendők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Újszülött állatot, anyaállatot ellát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tájékozódó vizsgálat menete
B típus A segélynyújtáshoz szükséges eszközök, műszerek, gyógyszerek
C típus A vértelen és véres segélynyújtás módjai
C típus A szülőút sérülései
A típus Az újszülött ápolása az ellés után
A típus Az anyaállat ápolása az ellés után
C típus Az involúciós időszak rendellenességei
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Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG

390/3.0/1375-06

Állatjóllét,
környezetvédelem,
higiénia

jellege

azonosítója

szk

390/3.1/1375-06

8

0

0

szk

390/3.2/1375-06

4

0

0

összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

12

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.1/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatjóllét, környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényt
Betartja a vegyszerekre, gyógyszerekre és mérgező anyagokra vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állattartás általános állatvédelmi szabályai
B típus A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
B típus Az állatszállítás állatvédelme
B típus Az állatokkal való bánásmód
D típus A vágóállatok levágásának és leölésének szabályai
B típus Környezetvédelmi rendszabályok
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.2/1375-06
A tananyagelem megnevezése:
Állat-, élelmiszerhigiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a vegyszerekre, gyógyszerekre és mérgező anyagokra vonatkozó előírásokat
Figyelemmel kíséri az állat viselkedését, egészségi állapotát
Kezeli, illetve kezelteti a beteg állatot vagy részt vesz a terápiás beavatkozásokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
E típus Élőállat vizsgálat menete
E típus Mintavétel, szűrővizsgálatok szabályai
D típus Egyéb élelmiszer-előállítás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

26. TANANYAGEGYSÉG

390/1.0/1376-06

Munka- és
tűzvédelem

azonosítója

sza
sza
sza

390/1.1/1376-06
390/1.2/1376-06
390/1.3/1376-06

19
0
8

0
0
0

0
12
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Balesetelhárítási, elsősegélynyújtási, tűzvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elsősegélyt nyújt
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Tűz esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi rendszabályok
B típus Teendők tűz esetén
B típus Tűzoltó készülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanterem
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Képzési idő:
19 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Balesetelhárítás, elsősegélynyújtás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Használja a védőeszközöket és a védőruházatot
Betartja a vegyszerekre, gyógyszerekre és mérgező anyagokra vonatkozó előírásokat
Jelenti és elhárítja a balesetveszélyes helyzeteket
Nyilvántartást vezet
Elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi rendszabályok
B típus Teendők tűz esetén
B típus Tűzoltó készülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanterem
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

139

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűz-, tűzoltással kapcsolatios teendők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tűz esetén intézkedik
Jelenti és elhárítja a balesetveszélyes helyzeteket
Nyilvántartást vezet
Elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tűzvédelmi rendszabályok
B típus Tűzoltó készülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
B típus Teendők tűz esetén
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Elemzés készítése tapasztalatokról 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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27. TANANYAGEGYSÉG

390/2.0/1376-06

Adminisztráció

azonosítója

szk

390/2.1/1376-06

0

36

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

36

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztrációs feladatok elvégzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Bizonylatot állít ki
Üzleti levelezést folytat
Számítógépes szoftvereket használ
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Kapcsolatot tart partnerekkel, szakhatóságokkal, laboratóriumokkal, ügyfelekkel,
szakszervizekkel
Beszerzi a szükséges engedélyeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Leltározás módja
D típus Nyilvántartások vezetése
D típus Bizonylatok kitöltése
D típus Jelentések készítése, továbbítása
D típus Számítógépes adatszolgáltatás
D típus Számítógépes adatnyilvántartás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kapcsolatteremtő készség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Leírás készítése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Üzemlátogatás XY-ban
Képzési idő:
36 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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28. TANANYAGEGYSÉG

390/3.0/1376-06

Minőségbiztosítás

azonosítója

szk

390/3.1/1376-06

0

12

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

12

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Minőségbiztosítás
D típus A kapcsolattartás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
szaktanterem
Üzemlátogatás XY-ban
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Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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29. TANANYAGEGYSÉG

390/4.0/1376-06

Vállalkozás

azonosítója

szk

390/4.1/1376-06

27

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

27

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti levelezést folytat
Kapcsolatot tart partnerekkel, szakhatóságokkal, laboratóriumokkal, ügyfelekkel,
szakszervizekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Vállalkozási formák, alapítás, működtetés, megszüntetés
D típus Üzleti vállalkozás tervezése
D típus Gazdálkodás eredményessége
D típus Hitelezési formák
C típus Adózás szabályai
D típus Könyvvitel alapjai
C típus Az állattenyésztésben dolgozók adózási formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Leírás készítése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
XY szaktanterem
Üzemlátogatás XY-ban
Számítógép-terem
Képzési idő:
27 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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30. TANANYAGEGYSÉG

390/5.0/1376-06

Jogi alapismeretek

azonosítója

szk

390/5.1/1376-06

24

0

0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

24

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/5.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi, munkajogi alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Beszerzi a szükséges engedélyeket
Kapcsolatot tart partnerekkel, szakhatóságokkal, laboratóriumokkal, ügyfelekkel,
szakszervizekkel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Általános jogi alapismeretek
D típus Jogviszonyok alapjainak ismerete (tulajdonjog, kötelmi jog)
C típus Munkajogi, munkaügyi ismeretek
D típus A munkanélkülivé válás jogi alapismeretei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
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A képzési helyszín jellege:
XY szaktanterem
Üzemlátogatás XY-ban
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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31. TANANYAGEGYSÉG

390/6.0/1376-06

Gazdálkodási
ismeretek

azonosítója

szk

390/6.1/1376-06

0

0

43

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

43

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/6.1/1376-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdálkodási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartást vezet
Bizonylatot állít ki
Üzleti levelezést folytat
Számítógépes szoftvereket használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodás eredményessége
C típus Adózás szabályai
C típus Az állattenyésztésben dolgozók adózási formái
D típus Bizonylatok kitöltése
D típus Számítógépes adatnyilvántartás
D típus Jelentések készítése, továbbítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Áttekintő képesség
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
149

Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
43 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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32. TANANYAGEGYSÉG

390/1.0/1384-06

azonosítója

Állatjólléti feladatok

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

390/1.1/1384-06
390/1.2/1384-06
390/1.3/1384-06
390/1.4/1384-06
390/1.5/1384-06
390/1.6/1384-06
390/1.7/1384-06
390/1.8/1384-06
390/1.9/1384-06

10
0
18
18
0
18
18
18
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
23
0
0
0
0
0
30
0 255
0
0
0
0
0
0
0 102

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az állatjólléttel és az állatvédelmi előírásokkal kapcsolatos technikai
berendezéseket, felveszi a szükséges adatokat
Ellenőrzi az állatvédelmi követelmények teljesítését élőállat szállításoknál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állattartás általános állatvédelmi szabályai
B típus A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
B típus Az állatszállítás állatvédelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állatvédelem jogi szabályozottsága Magyarországon. Állatvédelem az Európai
Unióban. A gazdasági haszonállatok tartásának részletes állatvédelmi szabályozása.
A sertések tartásának minimális követelményei. (Általános szabályok, kocák, kocasüldők,
kanok, fialás alatti koca és malac, szopós malacok, utónevelt malacok és hízók tartásának
követelményei).
A baromfifajok tartása és védelme (kiemelten a tojótyúkok tartásának minimális
követelményei, a hízott máj és a toll-termelés állatvédelmi vonatkozásai, a hízott máj
előállításának szabályai, a tolltépés szabályai)
A szarvasmarhatartás állatjólléti előírásaira vonatkozó ajánlás. (A borjak tartásának
minimális követelményei)
A juhokra és kecskékre vonatkozó szabályozás és a várható követelmények.
Az állatszállítások állatvédelmi szabályai.
Az állategészségügyi technikus állatvédelemmel kapcsolatos feladatai.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Állatvédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az állatjólléttel és az állatvédelmi előírásokkal kapcsolatos technikai
berendezéseket, felveszi a szükséges adatokat
Ellenőrzi az állatvédelmi követelmények teljesítését élőállat szállításoknál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állattartás általános állatvédelmi szabályai
B típus A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
B típus Az állatszállítás állatvédelme
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Állóképesség
Stabil kéztartás
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Meggyőző készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Műveletek gyakorlása 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
23 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felismeri a takarmányokat
Érzékszervileg minősíti a takarmányokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A takarmányok kémiai alkotórészei
B típus A takarmányok csoportosítása
B típus A takarmányok érzékszervi minősítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.4/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozási ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az utasításnak megfelelően ellenőrzi a takarmányozást és a vízellátottságot
Mintát vesz a takarmányból és az ivóvízből, laboratóriumi vizsgálatra küldi és értékeli az
eredményt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Mintavétel, mintaküldés szabályai
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.5/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozás ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A takarmányok csoportosítása
B típus A takarmányok érzékszervi minősítése
B típus Mintavétel, mintaküldés szabályai
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Értékelési képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szaglás
Látás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Tárgyminták azonosítása 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.6/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai ismeretek, baromfi és kisállat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Ellenőrzi a tartástechnológia betartását
Részt vesz a tartástechnológia kialakításában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Baromfi és kisállat tenyésztés
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattenyésztési ismereteknek csak a tartástechnológiának, elsősorban az állatok
elhelyezésére vonatkozó részeivel foglalkozzunk.
A tenyész- és pecsenyecsirke-nevelés technológiája: az elhelyezés (nevelőházak típusai,
berendezései), a takarmányozás, az istállóklíma, az állománysűrűség, a rotáció, az
ivararány, a szelekció (tenyészállatnál), az értékesítés, szállítás.
A tojástermelés technológiája: az elhelyezés, a takarmányozás, az istállóklíma, az
állománysűrűség, a rotáció, az ivararány (tenyésztojásnál), a tojás gyűjtése, tárolása,
A tenyészliba-nevelés és törzslúdtartás technológiája. A pecsenyeliba-nevelés
Tenyészállatok nevelése, törzskacsatartás. A pecsenyekacsa-tartás technológiája.
A tenyészpulyka-nevelés, szülőpártartás technológiája. A brojlerpulykanevelés
A gyöngytyúk és a galamb tartástechnológiái.
A nyúl, a prémesállatok és a méh tartásának technológiája.
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.7/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai ismeretek, sertés, ló
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Ellenőrzi a tartástechnológia betartását
Részt vesz a tartástechnológia kialakításában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Sertéstenyésztés
A típus Lótenyésztés
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattenyésztési ismereteknek csak a tartástechnológiának, elsősorban az állatok
elhelyezésére vonatkozó részeivel foglalkozzunk.
A sertéstartás technológiái, a sertés elhelyezése.
A ló elhelyezése.
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8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.8/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai ismeretek, szarvasmarha, juh, kecske
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Ellenőrzi a tartástechnológia betartását
Részt vesz a tartástechnológia kialakításában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Juh- és kecsketenyésztés
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az állattenyésztési ismereteknek csak a tartástechnológiának, elsősorban az állatok
elhelyezésére vonatkozó részeivel foglalkozzunk.
A szarvasmarha felnevelése. A tejelőtehéntartás-technológiája. A húsmarhatartástechnológiája. A szarvasmarha-hizlalás technológiája.
A juh és kecske felnevelése, termelése, tartása, elhelyezése.
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.9/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartástechnológiai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Ellenőrzi a tartástechnológia betartását
Részt vesz a tartástechnológia kialakításában, fejlesztésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
A típus Juh- és kecsketenyésztés
A típus Baromfi és kisállat tenyésztés
A típus Sertéstenyésztés
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Lótenyésztés
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 30%
Megfigyelés adott szempontok alapján 30%
Mikroklíma mérési gyakorlat 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
102 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyakorlatban teleplátogatások során is tanulmányozzák a tartástechnológiákat.
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

33. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Általános állathigiéniai ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Betartatja a trágyakezelés technológiáját
Elvégzi, illetve felügyeli a rágcsáló és kártevőirtást
Az utasításnak megfelelően ellenőrzi a takarmányozást és a vízellátottságot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állat és környezete kölcsönhatása
A típus A betegség keletkezésének az okai
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
B típus Az etetés és az itatás higiéniája
B típus Az ivóvíz higiéniája
C típus Rovar- és rágcsálóirtás módjai
B típus Trágyakezelés módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.2/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozáshigiénia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az utasításnak megfelelően ellenőrzi a takarmányozást és a vízellátottságot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az etetés és az itatás higiéniája
B típus Az ivóvíz higiéniája
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Az etetés rendje, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
Megfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem az egyes gazdasági haszonállatfajok tenyésztésének higiéniai
vonatkozásaira terjed ki, pl. szaporítás higiéniája, hizlalás környezetigénye, tenyészállatA fajtanemesítés folyamatából csupán a tenyészállatok tartásának és takarmányozásának
jelentőségével foglalkozzunk.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.3/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egyes állatfajok tartásának higiéniája, baromfi és kisállat, sertés, ló
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állat és környezete kölcsönhatása
A típus Baromfi és kisállat tenyésztés
A típus Sertéstenyésztés
A típus Lótenyésztés
A típus Nemesítés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.4/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Az egyes állatfajok tartásának higiéniája, szarvasmarha, juh, kecske
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az állat és környezete kölcsönhatása
A típus Juh- és kecsketenyésztés
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Nemesítés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Állategészségügyi szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.5/1384-06
A tananyagelem megnevezése:
Tartáshigiénia ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Optimális elhelyezést és mikroklímát biztosít
Betartatja a trágyakezelés technológiáját
Elvégzi, illetve felügyeli a rágcsáló és kártevőirtást
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Juh- és kecsketenyésztés
A típus Baromfi és kisállat tenyésztés
A típus Sertéstenyésztés
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Lótenyésztés
C típus Rovar- és rágcsálóirtás módjai
B típus Trágyakezelés módjai
A típus Az istálló mikroklímájának összetevői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50%
Megfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

34. TANANYAGEGYSÉG

390/1.0/1385-06

Fedeztetés és
mesterséges
termékenyítés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

390/1.1/1385-06
390/1.2/1385-06
390/1.3/1385-06
390/1.4/1385-06
390/1.5/1385-06
390/1.6/1385-06
390/1.7/1385-06
390/1.8/1385-06
390/1.9/1385-06

18
8
8
7
18
18
0
0
0

0
0
0
0
0
0
42
35
30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0 184
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
A szaporítás anatómiai, élettani alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
B típus A szaporodás élettana
B típus A neurohormonális szabályozás folyamata
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
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A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes állatfajok (emlős és madár) nemi apparátusának anatómiai felépítése, a faji
sajátosságok kiemelése, nemi működésük szabályozása, nemi ciklusuk jellemzői, a
fogamzás. A tojás képződése. A tenyésztojás jellemzői.
Ivarérettség, tenyészérettség, párosítás, pároztatás (természetes, mesterséges).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
A szaporítás állattenyésztési alapjai (sertés, ló, kisállatok)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Megállapítja a vemhességet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
A típus A vemhességre utaló általános tünetek felismerése
A típus Rectális és vaginális vizsgálat
A típus Ultrahangvizsgálat
A típus Egyéb vizsgálati lehetőségek
A típus A vemhesség megállapításának állatfajonkénti jellegzetességei
A típus A vemhesség idejének megállapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sertés szaporítása (a vemhesítés technológiája, a tenyészkanok használata, a vemhesség)
A ló szaporítása (a vemhesítés technológiáj, a vemhesség)
A kisállatok szaporítása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
A szaporítás állattenyésztési alapjai (szarvasmarha, juh, kecske)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Megállapítja a vemhességet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
A típus A vemhességre utaló általános tünetek felismerése
A típus Rectális és vaginális vizsgálat
A típus Ultrahangvizsgálat
A típus Egyéb vizsgálati lehetőségek
A típus A vemhesség megállapításának állatfajonkénti jellegzetességei
A típus A vemhesség idejének megállapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szarvasmarha szaporítása (a vemhesítés technológiája, a bika használata, biotechnikai
eljárások, a vemhesség).
A juh és a kecske szaporítása (az ivarzásszinkronizálás, a pároztatási módok, a kosok
használata, biotechnikai eljárások, a vemhesség)
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.4/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
A szaporítás állattenyésztési alapjai (baromfi)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A baromfi (tyúk, lúd, kacsa, pulyka, gyöngytyúk) szaporításának sajátosságai. A
tenyésztojással való bánásmód.
A gépi keltetés folyamata, feltételei, technológiája.
A pulyka mesterséges termékenyítése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.5/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
A természetes és mesterséges termékenyítés előkészítésének ismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ondónyerés módja állatfajonként, a csíraszegény spermagyűjtés technikai feltételei, az
ondóvétel technikája
B típus Az ondó állatfajonkénti jellegzetességei, a vizsgálat menete, az ondó értékelése
A típus Az ondó hígítása, konzerválása, tárolása, szállítása
A típus A külső nemi szervek vizsgálata
A típus A hüvely és a hüvelytornác vizsgálata kézzel, hüvelytükörrel és rektális úton
A típus A belső nemi szervek vizsgálata
A típus A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásai
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.6/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
Természetes és mesterséges termékenyítési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az inszeminálás optimális időpontja
A típus Az inszeminálás eszközei
A típus Az eszközök tisztogatása, sterilezése
A típus Az eszközök szállítása, tárolása
A típus Az egyes állatfajok inszeminálásának végrehajtása
A típus Az inszeminálás eredményét befolyásoló tényezők
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Empatikus készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztési szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.7/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
Előkészület a pároztatásra
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ondónyerés módja állatfajonként, a csíraszegény spermagyűjtés technikai feltételei, az
ondóvétel technikája
B típus Az ondó állatfajonkénti jellegzetességei, a vizsgálat menete, az ondó értékelése
A típus Az ondó hígítása, konzerválása, tárolása, szállítása
A típus A külső nemi szervek vizsgálata
A típus A hüvely és a hüvelytornác vizsgálata kézzel, hüvelytükörrel és rektális úton
A típus A belső nemi szervek vizsgálata
A típus A nemi szervek inszeminálást kizáró elváltozásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Következtetési képesség
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Szaglás
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Mesterséges termékenyítő állomás
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.8/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
Inszeminálás és fedeztetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi vagy elvégezteti a pároztatást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az inszeminálás optimális időpontja
A típus Az inszeminálás eszközei
A típus Az eszközök tisztogatása, sterilezése
A típus Az eszközök szállítása, tárolása
A típus Az egyes állatfajok inszeminálásának végrehajtása
A típus Az inszeminálás eredményét befolyásoló tényezők
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Tapintás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Udvariasság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 70%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Vágóhíd
Képzési idő:
35 óra elméletigényes gyakorlat 5fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók a gyakorlat során elsősorban megfigyeléseket végeznek, illetve segédkeznek.
Csupán azon állatfajok iszeminálását gyakorolhatják melyet az érvényben lévő rendeletek
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.9/1385-06
A tananyagelem megnevezése:
Vemhességvizsgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megállapítja a vemhességet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A vemhességre utaló általános tünetek felismerése
A típus Rectális és vaginális vizsgálat
A típus Ultrahangvizsgálat
A típus Egyéb vizsgálati lehetőségek
A típus A vemhesség megállapításának állatfajonkénti jellegzetességei
A típus A vemhesség idejének megállapítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Értékelési képesség
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Állóképesség
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Empatikus készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
Műveletek gyakorlása 80%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Vágóhíd
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat 5fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

35. TANANYAGEGYSÉG

390/1.0/1386-06

azonosítója

Biztonsági ismeretek

szk
szk
szk
szk

390/1.1/1386-06
390/1.2/1386-06
390/1.3/1386-06
390/1.4/1386-06

10
0
8
0

0
26
0
30

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik ártalmatlanná
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Hullák, hulladékok ártalmatlanná tételének módjai
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik ártalmatlanná
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Környezetvédelmi szabályok
B típus Hullák, hulladékok ártalmatlanná tételének módjai
B típus Veszélyes anyagok és hulladékok
C típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanná tétele
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Állóképesség
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
26 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a balesetvédelmi oktatáson való részvételt
Részt vesz a kockázatbecslési feladatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelmi rendszabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kritikus gondolkodás
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.4/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Dokumentálja a balesetvédelmi oktatáson való részvételt
Részt vesz a kockázatbecslési feladatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkavédelmi rendszabályok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empatikus készség
Udvariasság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Nagyüzemi termelőhely
Állatkórház, állatorvosi rendelő
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

36. TANANYAGEGYSÉG

390/2.0/1386-06

Gazdasági és jogi
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

390/2.1/1386-06
390/2.2/1386-06
390/2.3/1386-06
390/2.4/1386-06
390/2.5/1386-06

18
20
20
20
0

0
0
0
0
30

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0 108
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
A gazdálkodás feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás erőforrásai
D típus Általános jogi alapismeretek
D típus Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdálkodás általános feltételei.
Vállalkozáspszichológiai alapismeretek.
Kommunikációs ismeretek.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.2/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti vállalkozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalkozás alapítása, működtetése, megszüntetése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti vállalkozás fogalma, céljai, gazdasági szerepe.
Vállalkozási mozzanatok.
Az üzleti vállalkozás típusjegyei, szerkezete.
Gazdálkodás, gazdaságosság: üzleti vállalkozás gazdálkodása, vállalkozás költségei,
árbevétel- költség- profit.
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A vállalkozások kockázata, a felelősségvállalás.
Kockázat csökkentési lehetőségek.
A mezőgazdasági termelés biztosítási rendszere: biztosítás szerepe, kockázatvállalás,
biztosítási lehetőségek, formák.
A vállalkozásalapítást közvetlenül befolyásoló tényezők: vállalkozás közvetlen külső és
belső környezete, vállalkozás működéséhez szükséges erőforrások, forrásbevonási
lehetőségek, tőke (tulajdon) összetétele, hitelfelvétel (különböző tőkebevonási for-mák
A vállalkozás alapításával beindításával, működtetésével megszűnésével, megszüntetésével, átalakulásával kapcsolatos jogi és adminisztratív teendők, eljárások.
Társasági szerződés.
Cégnyilvántartás, cégfelügyelet.
Gazdasági kamarák szerepe.
Vállalkozási formák: családi vállalkozás, egyéni vállalkozás és működési szabályai, egyéni
cég, gazdasági társaságok .
Szövetkezetek.
Egyéb gazdálkodási formák a mezőgazdaságban (kistermelő, őstermelő, családi
gazdaság).
Egyéb vállalkozási formák, társulások.
Csődeljárás, végelszámolás, felszámolási eljárás.
Az üzleti etika.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.3/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
A gazdálkodás eredménye, finanszírozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Gazdálkodás eredményessége
D típus Hitelezési formák
C típus Az állattenyésztésben dolgozók adózása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A ráfordítás és hozam mutatószámai, számítása.
Önköltségszámítás.
Termelési érték fogalma, számítása.
Termelési érték és árbevétel számítása.
Jövedelem és jövedelmezőség mutatói és számítása.
Pénzintézeti rendszer.
A bankválasztás szempontjai.
Pénzintézeti üzletágak (tevékenységek: betétgyűjtés, hitelezés, számlavezetés és
pénzforgalmi szolgáltatás, készpénzfizetés és készpénzellátás).
Pénzforgalom.
Finanszírozás, fogalma, szerepe, finanszírozási formák.
Hitel fogalma, szerepe a gazdálkodásban, biztosítékok, hiteltípusok, járulékai és költségei.
A hitelezés folyamata.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.4/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti tervezés, marketing ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Üzleti vállalkozás tervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
-
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti terv készítésének célja.
Az üzleti vállalkozások tervezése.
Az üzleti terv készítésének lépései.
Az üzleti terv fejezetei azok formai és tartalmi követelményei.
Működési terv (termelési terv).
Pénzügyi terv.
Tervek értékelése.
A marketing fogalma, céljai, jelentősége, alkalmazási területei, marketing koncepció,
marketing mix.
A marketing szerepe a vállalat irányításában.
A piac az áruk cseréjének színtere, kereslet és kínálat kapcsolatának szempontjai.
A fogyasztói magatartás.
Piackutatás: piaci információk gyűjtése, elemzése, értékelése.
Az ár, árformák és jellemzőik, árkialakítás.
Az ár értékesítést és jövedelmezőséget befolyásoló szerepe.
Különböző értékesítési csatornák.
Marketing kommunikáció: fogalma, fajtái, sajátosságai, elemei (személyes eladás, reklám,
sales promotion, PR, védjegy, csomagolás).
A reklám szerepe, lehetőségei, formái, hatékonysága, költsége.

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.5/1386-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági számítások, pályázatírás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Támogatást igényel
Folyamatos önképzést végez
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás erőforrásai
B típus Vállalkozás alapítása, működtetése, megszüntetése
D típus Üzleti vállalkozás tervezése
D típus Gazdálkodás eredményessége
D típus Hitelezési formák
C típus Az állattenyésztésben dolgozók adózása
C típus Munkajog, munkaügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

37. TANANYAGEGYSÉG

390/1.0/1389-06

Takarmányozás

azonosítója
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azonosítója

elméleti

óraszáma
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.1/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Részletes takarmányozástan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmányadagot állít össze
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Takarmányadag összeállítás módja
B típus Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági állatok táplálóanyag szükséglete.
A takarmányadagok összeállításának szempontjai, menete.
Takarmányadagok összeállítása különféle fajú, korú, hasznosítású állatok számára.
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.2/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
A gazdasági állatok takarmányozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Takarmányadagot állít össze
Ellenőrzi és közreműködik a legeltetés előkészítésében, a legeltetésben
Konzerválja és tárolja a takarmányt
Ellenőrzi a takarmány-kiosztást, az itatást
Ellenőrzi a takarmánykiosztó- és etető-berendezések működését
Ellenőrzi a vízszolgáltató és az itató-berendezés működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Takarmányadag összeállítás módja
B típus Tartósítás, tárolás, előkészítés, kiosztás folyamata
B típus Legeltetés előkészítése, tervezése, módjai
B típus Takarmányozás-itatás gépeinek működési elve
B típus Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tananyagelem a fenti ismereteken túl a szarvasmarha, a sertés, a juh és a kecske, a
baromfi és a kisállatok, valamint a ló részletes takarmányozását, a takarmányozás
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/1.3/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Takarmányozás végrehajtása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meghatározza a takarmány szükségletet
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 etető-berendezések működését
Ellenőrzi a vízszolgáltató és az itató-berendezés működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Ivóvízellátás, itatás szabályai
B típus Takarmányadag összeállítás módja
B típus Tartósítás, tárolás, előkészítés, kiosztás folyamata
B típus Legeltetés előkészítése, tervezése, módjai
B típus Takarmányozás-itatás gépeinek működési elve
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
32 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.1/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Állattartó épületek klímaszabályozásának gépei, berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a világítóberendezést és a világítási programot
Ellenőrzi a szellőztető berendezést
Ellenőrzi a fűtőberendezés működését és az istálló hőmérsékletét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Mikroklímát biztosító gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Precizitás
Szaglás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
17 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.2/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Fejés és tejkezelés gépeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a fejés és a tejkezelés gépeinek működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állattenyésztés gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Látás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.3/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Trágyaeltávolítás, trágyakezelés gépeinek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a kitrágyázó berendezés működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Trágyázás, almozás gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Tűrőképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.4/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Épületek kialakítása, karbantartása, technológiai berendezései
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az állattartó épületek állagát és a legelő-berendezés állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állattartó épületek, építmények jellemzői
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.5/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Erőgépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az erő- és munkagépek működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állattenyésztés gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.6/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkagépek üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az erő- és munkagépek működését
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állattenyésztés gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
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A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
42 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/2.7/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb gépek, berendezések üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a keltető-berendezés működését
Ellenőrzi a mérleg pontosságát
Ellenőrzi a kéziszerszámok állapotát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Állattenyésztés gépei
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 40%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.1/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyazdasági állatok nemesítése, törzskönyvezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemesítés folyamata
C típus Testtájtan
C típus Mozgásszervek felépítése
A típus Értékmérő tulajdonságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Információgyűjtés
Értékelési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Látás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.2/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyazdasági állatok nemesítése, a tenyészcél meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemesítés folyamata
A típus Értékmérő tulajdonságok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/3.3/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
A gyazdasági állatok nemesítése, tenyésztési eljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megfelelő tenyésztési eljárást választ
Párosítási tervet készít
Szaporítja az állatokat
Felkészíti az állatokat a pároztatási időszakra
Megvalósítja az ivarzásszinkronizálást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gazdasági állatok szaporításának módjai
B típus A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
B típus A szaporodás élettana
B típus A tojás képződése
B típus Ivarzásszinkronizálás módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

40. TANANYAGEGYSÉG

390/4.0/1389-06

Részletes
állattenyésztési
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

390/4.1/1389-06
390/4.2/1389-06
390/4.3/1389-06
390/4.4/1389-06
390/4.5/1389-06
390/4.6/1389-06
390/4.7/1389-06
390/4.8/1389-06
390/4.9/1389-06
390/4.10/1389-06
390/4.11/1389-06
390/4.12/1389-06
390/4.13/1389-06
390/4.14/1389-06

24
24
24
10
24
10
18
5
5
18
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
24
30
22

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
0
0
0
0
0
268
0
0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak,
tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.1/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
A szarvasmarha nemesítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a törzskönyvezésről
Meghatározza a tenyészcélt
Kiválasztja a fajtát, típust, hibridet
Kiválasztja a tenyésztésre szánt egyedeket
Alkalmazza a tenyészértékbecslés módszereit
Megfelelő tenyésztési eljárást választ
Párosítási tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemesítés folyamata
A típus Értékmérő tulajdonságok
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
D típus Szarvasmarha-tenyésztésben előforduló munkák szervezése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.2/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Termékelőállítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tejtermeléssel kapcsolatos feladatokat végez
Ellenőrzi a fejést
Ellenőrzi az elsődleges tejkezelést
Elvégzi a tejvizsgálatokat
Felismeri a tej természetes elváltozásait és a gyakoribb tejhibákat
Neveli és hizlalja az állatokat
Minősíti a hízóállatokat
Állatot mérlegel
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői
A típus Tejhigiénia
B típus Egyéb élelmiszer előállítás szabályai
D típus Szarvasmarha-tenyésztésben előforduló munkák szervezése
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.3/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
A sertés nemesítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a törzskönyvezésről
Meghatározza a tenyészcélt
Kiválasztja a fajtát, típust, hibridet
Kiválasztja a tenyésztésre szánt egyedeket
Alkalmazza a tenyészértékbecslés módszereit
Megfelelő tenyésztési eljárást választ
Párosítási tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Nemesítés folyamata
A típus Értékmérő tulajdonságok
A típus Sertéstenyésztés
D típus Sertéstenyésztésben előforduló munkák szervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.4/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Hizlalás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Neveli és hizlalja az állatokat
Minősíti a hízóállatokat
Állatot mérlegel
Ellenőrzi az állatlétszámot és az állatsűrűséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéb élelmiszer előállítás szabályai
D típus Sertéstenyésztésben előforduló munkák szervezése
B típus A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
A típus Sertéstenyésztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.5/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Baromfi és kisállattenyésztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a fajtát, típust, hibridet
Alkalmazza a tenyészértékbecslés módszereit
Megfelelő tenyésztési eljárást választ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Baromfi és kisállat-tenyésztés
D típus Baromfi és kisállattenyésztésben előforduló munkák szervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.6/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Termelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Neveli és hizlalja az állatokat
Minősíti a hízóállatokat
Állatot mérlegel
Ellenőrzi a tojástermelést
Felügyeli a májtermelést
Megtervezi a tolltermelést
Ellenőrzi az állatlétszámot és az állatsűrűséget
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Baromfi és kisállat-tenyésztés
D típus Baromfi és kisállattenyésztésben előforduló munkák szervezése
B típus Egyéb élelmiszer előállítás szabályai
B típus A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
B típus A tojás képződése
C típus A kültakaró felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.7/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Juh és kecsketenyésztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a törzskönyvezésről
Meghatározza a tenyészcélt
Kiválasztja a fajtát, típust, hibridet
Alkalmazza a tenyészértékbecslés módszereit
Kiválasztja a tenyésztésre szánt egyedeket
Megfelelő tenyésztési eljárást választ
Párosítási tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Juh- és kecsketenyésztés
D típus Juh- és kecsketenyésztésben előforduló munkák szervezése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.8/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Juh- és kecsketejtermelés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Juh- és kecsketenyésztés
B típus Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői
A típus Tejhigiénia
B típus Egyéb élelmiszer előállítás szabályai
D típus Juh- és kecsketenyésztésben előforduló munkák szervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.9/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyapjútermelés, hizlalás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kültakaró felépítése
D típus Juh- és kecsketenyésztésben előforduló munkák szervezése
B típus Egyéb élelmiszer előállítás szabályai
A típus Juh- és kecsketenyésztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
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A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
10. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.10/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Lótenyésztés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a törzskönyvezésről
Meghatározza a tenyészcélt
Kiválasztja a fajtát, típust, hibridet
Alkalmazza a tenyészértékbecslés módszereit
Kiválasztja a tenyésztésre szánt egyedeket
Megfelelő tenyésztési eljárást választ
Párosítási tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Lótenyésztés
D típus Lótenyésztésben előforduló munkák szervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Precizitás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
A képzési helyszín jellege:
Állattenyésztés szaktanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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11. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.11/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Állattenyésztési gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a törzskönyvezésről
Meghatározza a tenyészcélt
Kiválasztja a fajtát, típust, hibridet
Kiválasztja a tenyésztésre szánt egyedeket
Alkalmazza a tenyészértékbecslés módszereit
Megfelelő tenyésztési eljárást választ
Párosítási tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Sertéstenyésztés
A típus Juh- és kecsketenyésztés
A típus Baromfi és kisállat-tenyésztés
A típus Lótenyésztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Tűrőképesség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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12. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.12/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Tejtermeléssel kapcsolatos feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tejtermeléssel kapcsolatos feladatokat végez
Ellenőrzi a fejést
Ellenőrzi az elsődleges tejkezelést
Elvégzi a tejvizsgálatokat
Felismeri a tej természetes elváltozásait és a gyakoribb tejhibákat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői
A típus Tejhigiénia
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Juh- és kecsketenyésztés
D típus Juh- és kecsketenyésztésben előforduló munkák szervezése
D típus Szarvasmarha-tenyésztésben előforduló munkák szervezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kontroll (ellenőrző képesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Látás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
24 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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13. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.13/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Gyapjútermelés és hizlalás feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kültakaró felépítése
D típus Juh- és kecsketenyésztésben előforduló munkák szervezése
B típus Egyéb élelmiszer előállítás szabályai
A típus Szarvasmarha-tenyésztés
A típus Sertéstenyésztés
A típus Juh- és kecsketenyésztés
A típus Lótenyésztés
A típus Baromfi és kisállat-tenyésztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Látás
Döntésképesség
Tapintás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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14. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
390/4.14/1389-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb termékelőállítás feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi a tojástermelést
Felügyeli a májtermelést
Megtervezi a tolltermelést
Ellenőrzi az állatlétszámot és az állatsűrűséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Baromfi és kisállat-tenyésztés
D típus Baromfi és kisállattenyésztésben előforduló munkák szervezése
B típus Egyéb élelmiszer előállítás szabályai
B típus A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai
B típus A tojás képződése
C típus A kültakaró felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Tangazdaság
Képzési idő:
22 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

208

