
Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 

  

A szakképesítés azonosító száma:  54 621 01  

A képzés megkezdésének feltételei:  érettségi végzettség 

    egészségügyi alkalmasság 

Képzési idő: 2 év 

A képzés munkaformája „esti” oktatás 

 

Képzési helyszín: Nyíregyháza, Krúdy köz 2. valamint az intézmény Apagyi Tanüzeme 

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60% 

Összefüggő szakmai gyakorlat (nyári gyakorlat) időtartama:   az 1. tanévet (13 

évfolyam) követően 160 óra 

A képzés a 2 tanév (14. évfolyam) elvégzése után komplex szakmai vizsgával zárul; 

A szakmai vizsga részei központi írásbeli, gyakorlati, szóbeli. 

Érdeklődni lehet:  42/403-750 vagy 

  30/452-8775 (Molnár János) 

 

Főbb tantárgyak: 

Állattenyésztés I. – II. 

Anatómia és élettan I. – II. 

Takarmányozástan 

Takarmánynövény-termesztés 

Állatok egészségvédelme I. – II. 

Gazdálkodási alapismeretek 

Műszaki ismeretek 

  

Állategészségtan gyakorlat 

Állattenyésztés gyakorlat  

Gazdálkodási alapgyakorlatok  

Műszaki ismeretek gyakorlat 

Mezőgazdasági alapgyakorlatok 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus képes a termelési, üzemeltetési folyamatok 

előkészítésében és lebonyolításában önálló feladatok elvégzésére, középszintű vezetői, 

valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására. A piac igényeinek megfelelő 

minőségű, higiénikus, a környezet- és állatvédelmi előírások betartásával készült állati eredetű 

termékeket állít elő, menedzseli a termelést. A mezőgazdasági telepeken és családi 

gazdaságokban gazdasági állatok elhelyezésével, felnevelésével, hízlalásával, szaporításával 

foglalkozik. Gondoskodik az állatok elhelyezéséről, szervezi, elvégzi, ill. elvégezteti az 

állattenyésztési munkákat. Ellenőrzi, karbantartja, üzemelteti az állattenyésztés gépeit, és az 

állattartó épületeket.  



Állat-egészségügyi ismereteinek birtokában gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus 

elhelyezéséről, felismeri a beteg állatokat. Munkája során szoros kapcsolatot tart az 

állatorvossal. Segédkezik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, kórboncolás, 

sebészeti, szaporodásbiológiai, járványvédelmi, élelmiszerhigiéniai és egyes hatósági 

feladatok végrehajtásában, valamint állatjóléti, állathigiéniai, prevenciós feladatokat lát el. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani a vállalkozását;  pénzügyi tervezés, hitel és 

pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását; anyagbeszerzési, készletezési és 

értékesítési tevékenységet folytatni ; beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni az 

állattenyésztésben használt gépeket ; működtetni az állat;egészségügyi intézményekben 

használt gépeket, készülékeket ; a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait 

elvégezni ; termék előállítással kapcsolatos feladatokat végezni ; az állatokat okszerűen, 

optimálisan takarmányozni ; állatjóléti és állathigiéniai feladatokat ellátni ; az állatorvos 

diagnosztikai, terápiás, prevenciós munkájában segédkezni, utasításait önállóan végrehajtani ; 

élelmiszer-higiéniai részfeladatokat elvégezni ; napi és időszakos ellenőrzéseket végezni ; az 

állattenyésztés és állategészségügy munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni ; az 

állattenyésztési és állat;egészségügyi munkák tervezését, szervezését elvégezni ; 

mezőgazdasági támogatásokat igényelni, munkáját megfelelően adminisztrálni, 

kommunikálni ; a termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat irányítani. 

 

 

A végzettséggel leggyakrabban betölthető munkakörök:  

Élőállat minősítő (mezőgazdasági), Háztáji mezőgazdasági technikus, Karantén felügyelő, 

Mezőgazdasági laboratóriumi technikus, Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló, Állategészségőr, 

Állat-egészségügyi asszisztens, Állat-egészségügyi technikus,  Állatkórházi ápoló, Állatorvosi 

szaksegéd (felcser), Betegállat-gondozó,  Önálló gazda; Őstermelő; Juhtartó és – tenyésztő; 

Lótenyésztő;  Sertéstartó és –tenyésztő; Szarvasmarhatartó  és -tenyésztő; Tehenész 

műszakvezető; Baromfitartó és -tenyésztő; Keltetőgép-kezelő; Pulykatenyésztő 

  

 


