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08415001 Állatorvosi asszisztens  

 

Képzési program 
 

 

A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési 

törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi 

LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08415001 számú Állatorvosi asszisztens megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

figyelembevételével készült.  
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Állatorvosi asszisztens képzésünk célja,  

olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki: 

 

- Közreműködik a betegvizsgálat, betegellátás, szűrővizsgálatok, korboncolás, sebészeti, 

szaporodásbiológiai és járványvédelmi feladatok végrehajtásában. 

- Munkáját az állatorvos szakmai irányításával és felügyeletével és annak utasításának 

megfelelően végezi. 

- Gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. 

- Elvégzi az állatok szűrő- és diagnosztikai vizsgálata során az állatok azonosítását, 

balesetmentes rögzítését, a vizsgálati terület feltárását.  

- Az egyszerűbb betegségeket az állatorvos utasításai szerint, annak felügyelete mellett 

kezeli. 

- A sebészeti beavatkozásoknál közreműködik az állatok előkészítésében, valamint 

segédkezik a sebészeti beavatkozások végrehajtásában. 

- A kezeléseket, műtéteket követően elvégzi az előírt utókezeléseket, beadja a szükséges 

gyógyszereket. 

- Figyelemmel kíséri a rábízott állatok egészségi állapotát, életjelenségeit, időszakosan 

ellenőrizve a szükséges paramétereket. 

- A feladatát, az állatjóléti szempontokat folyamatosan szem előtt tartva látja el. 

- Ismeri a kisállatok és gazdasági haszonállatok anatómiáját, élettanát, tipikus betegségeit 

és gyógyításukhoz szükséges alapvető eljárásokat, eszközöket és környezeti 

kondíciókat. 

- Belátja annak jelentőségét, hogy a szolgáltató-állatorvosi tevékenység során, az 

állatokon alkalmazott beavatkozásokért, kezelésekért a szolgáltató állatorvos viseli a 

felelősséget. 

- Részt vesz az állatorvos hatósági élelmiszerhigiéniai, járványvédelmi feladatainak 

elvégzésében. 

- Szükség esetén elvégezi az elhullott állatok és egyéb állati melléktermékek 

összegyűjtését és ártalmatlanítását. 

- Közreműködik a laboratóriumi vizsgálatok, mérések elvégzésében, a különféle 

mintavételezésekben és az elhullott állatok boncolásában. 

- A munkájával összefüggésben felmerülő adminisztrációs feladatokat és ezek 

elvégzéséhez megfelelő számítógépes ismeretekkel rendelkezik. 

 

Az állatorvosi asszisztens 

 

a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz: 

 

- Megkülönböztetni az állatok testtájait, belső szerveit, anatómiai jellemzőit. 

- Azonosítani az állatok állapotát, élettani jellemzőit, a viselkedésüket befolyásoló 

sajátosságokat. 

- Helyesen használni kommunikációjában az állategészségtan fogalmait. 

- Elvégezni az állatok azonosítását, a vizsgálati alapadatok és kórelőzmény felvételét. 

- Balesetmentesen rögzíteni a társállatokat és gazdasági haszonállatokat. 

- Segédkezni a műszeres diagnosztikai vizsgálatoknál, a mintavételeknél, műtéteknél, 



 

szülészeti beavatkozásoknál és a mesterséges termékenyítés során. 

- Az előírásoknak megfelelően beadni a különböző állatgyógyászati készítményeket az 

állatoknak. 

- Segédkezni az állatok diagnosztikai boncolásánál. 

- Az előírásoknak megfelelően kezelni a rendelőben keletkező állati eredetű 

melléktermékeket, az egyéb hulladékokat és környezetkárosító anyagokat. 

- Tanácsokkal ellátni az állattartókat az állatok tartásáról, egészséges, illetve 

diétás táplálásáról. 

- Kezelni az állattartók panaszait az állatok tartásával, etetésével és itatásával kapcsolatos 

kérdésekben. 

- Önállóan, illetve másokkal együttműködve mindent megtenni az állatok jólétének 

javítása érdekében. 

- Vészhelyzet esetén intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni. 

- Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátni. 

- Betartani a Magyar Állatorvosi Kamara munkájára vonatkozó szakmai irányelveket. 

A képzésről 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: érettségi végzettség és egészségügyi 

alkalmasság 

 

A tervezett képzési idő: 600 óra  

Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 30%-a. 

 

A képzés tananyagegységei 

 

Állategészségügyi alapismeretek - 200 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje meg az állategészségtani 

fogalmakat, állatok anatómiai és élettani tulajdonságait, állattartásra, takarmányozásra 

vonatkozó előírásokat, melyek biztos alapot nyújtanak az állatgyógyászati feladatok szakszerű 

végzéséhez. 

Állatgyógyászat - 400 óra 

A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevő állategészségügyi ismereteinek 

birtokában képes legyen az állatorvos szakmai irányításával közreműködni a beteg állatok 

vizsgálatában, ellátásában; szűrővizsgálatok, kórboncolás, sebészeti, szaporodásbiológiai és 

járványvédelmi feladatok végrehajtásában; adminisztrációs és nyilvántartási feladatok 

ellátásában. 

 

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása 

A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése 

tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A 

képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum 

51%-os minősítésű.  



 

A képesítő vizsgára bocsátás felétele:  

- a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése 

- képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és 

- a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott 

tananyagegység 20%-át. 

 

Képesítő vizsga 

 

Az állatorvosi asszisztens szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált 

vizsgaközpont szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és projektfeladatból áll. A 

képzésben résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Állatorvosi asszisztens 

szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt kap. 

A képzés részletes Programkövetelménye a  https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon 

található meg. 
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