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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

82/2009. (VII. 15.) FVM
rendelete

a vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl 
és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba

sorolásáról  szóló
 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról

Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
49.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak 17. al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vá gó mar hák vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és a ha sí -
tott fél tes tek ke res ke del mi osz tály ba so ro lá sá ról  szóló
14/1998. (IV. 3.) FM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a
a kö vet ke zõ a)–b) pon tok kal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„a) mar ha vá gott test (ha sí tott mar ha): a le vá gott mar -

ha ki vé rez tet ve, bõr, bel sõ ség, fej és láb vé gek nél kül; a fej
az at lan to-oc ci pi tá lis (az at lasz és az elsõ nyak csi go lya kö -
zöt ti) ízü let ben, a lá bak a car po-me ta car pa lis ízü let ben
(láb tõ ízü let ben), il let ve a tar so-me ta tar sa lis ízü let ben
(csánk ízü let ben) ke rül nek le vá gás ra; a nemi szer vek és
csat la ko zó iz ma ik, to váb bá te he nek nél a tõgy nél kül; mell -
ka si és has ûri szer vek nél kül, vese, ve se faggyú, me den ce -
üre gi faggyú, a comb bel sõ fe lü le tén lévõ faggyú, re kesz -
izom-le beny, re kesz izom, fa rok, nya ki véna, a kö rü löt te
lévõ faggyú nél kül;

b) mar ha vá gott fél test (ha sí tott fél test): a hát ge rinc fe -
le zé sé vel, a nya ki, háti, ágyé ki és ke reszt csi go lyák, a mell -
csont és a szim fí zis (me den ce cson ti össze kap cso ló dás) kö -
ze pén, szim met ri ku san ket té vá lasz tott vá gott test;”

(2) Az R. 2.  §-ának m) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„m) mi nõ sí tõ: a vá gó mar hák mi nõ sí té sé re kü lön jog -

sza bály sze rint jo go sult ter mé sze tes sze mély;”

2.  §

(1) Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé szül ki:
„(1) A vá gott tes tek hú sos sá gi és faggyú bo rí tott sá gi

osz tá lyok ba so ro lá sá ra a szar vas mar hák, ser té sek és ju hok

kö zös sé gi mi nõ sí té si rend sze re i nek al kal ma zá sá ra és e ter -
mé kek árá nak be je len té sé re vo nat ko zó rész le tes szabá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2008. de cem ber 10-i
1249/2008/EK bi zott sá gi ren de let I. mel lék le té ben fog lal -
tak, va la mint az 1234/2007/EK ta ná csi ren de let nek a leg -
fel jebb ti zen két hó na pos szar vas mar hák hú sá nak ér té ke sí -
té se te kin te té ben tör té nõ rész le tes al kal ma zá si szabá -
lyainak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2008. jú ni us 18-i
566/2008/EK ren de let 3. cik ké ben fog lal tak az irány adók.

Min den osz tá lyon be lül há rom al osz tály van (+, Æ, –),
ame lyek egyi ké be kö te le zõ a be so ro lás. A vá gott tes tek
kor- és ivar je lö lé sét a 2. szá mú mel lék let sze rint kell fel -
tün tet ni.”

(2) Az R. 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ke res ke del mi osz tály ba so ro lás ak kor te kint he tõ
hi te les nek, ha a hú sos sá gi osz tályt ki fe je zõ S/EUROP be -

tû jel zés és al osz tály jel zés (+, Æ, –), to váb bá a faggyú sá gi
fo kot je lö lõ szám jel zés (1, 2, 3, 4, 5) és al osz tály jel zés

(+, Æ, –), va la mint az ivar és kor je lö lés (V, Z, il let ve A, B,
C, D, E) alatt a mi nõ sí tõ azo no sí tó szá ma és az MgSzH

Köz pont je lö lé se is sze re pel. A vá gott tes ten a Æ al osz tályt 
nem kell je löl ni.”

3.  §

(1) Az R. 8/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az MgSzH Köz pont ne gyed évi rend sze res ség -
gel – az 5. szá mú mel lék let alap ján – össze sí tõt ké szít, il -
let ve ha von ta, me gyén ként kü lön-kü lön össze sí ti a le vá -
gott bor jak, üszõk, te he nek, bi kák és ök rök da rab szá mát és 
vá gó sú lyát. Az MgSzH Köz pont az össze sí tõ ket meg kül di
a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um szá -
má ra. Az MgSzH Köz pont a Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta -
nács szá má ra elõ re egyez te tett mó don és tar ta lom mal szol -
gál tat ada tot.”

(2) Az R. 8/A.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti adat kül dés elekt ro ni -

kus úton tör té nik.”

4.  §

Az R. 10.  §-ának a)–d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:]

„a) a Ta nács 1234/2007/EK ren de le te (2007. októ -
ber 22.) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét -
re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re
vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös
pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let”);
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b) a Ta nács 361/2008/EK ren de le te (2008. áp ri lis 14.)
a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá -
ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko zó
egye di ren del ke zé sek rõl  szóló 1234/2007/EK ren de let
(az egy sé ges kö zös pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let) mó -
do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 566/2008/EK ren de le te (2008. jú -
nius 18.) az 1234/2007/EK ta ná csi ren de let nek a leg fel -
jebb ti zen két hó na pos szar vas mar hák hú sá nak ér té ke sí té se 
te kin te té ben tör té nõ rész le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 1249/2008/EK ren de le te (2008. de cem -
ber 10.) a szar vas mar hák, ser té sek és ju hok kö zös sé gi mi -
nõ sí té si rend sze re i nek al kal ma zá sá ra és e ter mé kek árá nak 
be je len té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá -
sá ról.”

5.  §

(1) Az R. ki egé szül e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze -
rin ti 2. szá mú mel lék let tel, va la mint az R. 4–5. szá mú mel -
lék le tei he lyé be e ren de let 2–3. szá mú mel lék le tei lép nek.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te a be ve ze tõ szö ve get
köve tõen ki egé szül a kö vet ke zõ szö veg résszel:

[A mi nõ sí tés so rán a kö vet ke zõ ada to kat kö te le zõ fel -
ven ni:]

„– a mar ha le vél szá ma (a vá gó híd kö te les sé ge);

– a szál lí tó gép ko csi és pót ko csi rend szá ma (a vá gó híd
fel ada ta);

– a be ér ke zés idõ pont ja (a vá gó híd fel ada ta);”

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le té ben a „= kor- és ivar je lö lés 
(A, B, C, D, E)” szö veg rész he lyé be a „= kor- és ivar je lö lés 
(V, Z, il let ve A, B, C, D, E)” szö veg rész lép.

(4) Az R. 3. szá mú mel lék le te az utol só sort köve tõen
a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

[A mi nõ sí tés so rán a kö vet ke zõ ada to kat kö te le zõ fel -
ven ni:]

„– az al kal ma zott mi nõ sí té si mód szer meg je lö lé se”

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2.  §-ának n) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(3) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.

a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Me zõ -
gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet re (a továb biak ban: OMMI)”
szö veg rész he lyé be az „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont já ra (a továb biak ban: MgSzH Köz pont)”,

b) 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint a 8/A.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „OMMI” szö veg rész he lyé be az
„MgSzH Köz pont”
szö veg rész lép.

7.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1234/2007/EK ren de le te (2007. ok tó -
ber 22.) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét -
re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re
vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös
pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let”);

b) a Ta nács 361/2008/EK ren de le te (2008. áp ri lis 14.)
a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá -
ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko zó
egye di ren del ke zé sek rõl  szóló 1234/2007/EK ren de let (az
egy sé ges kö zös pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let) mó do sí -
tá sá ról;

c) a Bi zott ság 566/2008/EK ren de le te (2008. jú -
nius 18.) az 1234/2007/EK ta ná csi ren de let nek a leg fel -
jebb ti zen két hó na pos szar vas mar hák hú sá nak ér té ke sí té se 
te kin te té ben tör té nõ rész le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 1249/2008/EK ren de le te (2008. de cem ber
10.) a szar vas mar hák, ser té sek és ju hok kö zös sé gi mi nõ sí té si
rend sze re i nek al kal ma zá sá ra és e ter mé kek árá nak be je len té -
sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet 
a 82/2009. (VII. 15.) FVM rendelethez

„2. számú melléklet
a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez

Kor- és ivarjelölés

A 12 hó nap nál fi a ta labb szar vas mar ha vá gott tes te ket
a kö vet ke zõ ka te gó ri ák ba kell so rol ni az ivar (A, C vagy E) 
fel tün te té se mel lett:

V: nyolc hó na pos vagy en nél fi a ta labb szar vas mar hák
Z: nyolc hó nap nál idõ sebb, de leg fel jebb ti zen két hó na -

pos szar vas mar hák

A fel nõtt szar vas mar ha vá gott tes te ket a kö vet ke zõ ka -
te gó ri ák ba kell so rol ni:

A: két év nél fi a ta labb, nem ivar ta la ní tott, hím iva rú ál lat
vá gott tes te

B: egyéb, nem ivar ta la ní tott, hím iva rú ál lat vá gott tes te
C: ivar ta la ní tott hím iva rú ál lat vá gott tes te
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D: nõ iva rú ál lat vá gott tes te, amely már bor ja dzott
E: egyéb nõ iva rú ál la tok vá gott tes te
Az in ter ven ci ós sza bá lyok al kal ma zá sá nak sé rel me nél -

kül az A, B, C, D és E be tû ket al kal maz ni kell a vá gott tes -
tek azo no sí tá sá hoz.”

2. számú melléklet
a 82/2009. (VII. 15.) FVM rendelethez

„4. számú melléklet
a 14/1998. (IV. 3.) FVM rendelethez

A vágóhíd által kötelezõen felveendõ adatok

Fel vá sá rolt mennyi ség da rab szá ma össze sen.
Fel vá sá rolt mennyi ség meg osz lá sa élõ súly ban (da rab és 

szá za lék):
– leg fel jebb 80 kg vá gó bor jú, ezen be lül bika,

üszõ
– 80–160 kg kö zöt ti vá gó bor jú, ezen be lül bika,

üszõ
– 160–300 kg kö zöt ti vá gó üszõ,
– 160–300 kg kö zöt ti vá gó bi ka,
– 160–300 kg kö zöt ti vá gó ti nó,
– 300 kg fe let ti vá gó üszõ,
– 300 kg fe let ti vá gó te hén,
– 300 kg fe let ti más ho vá nem so rolt ve gyes

iva rú vá gó mar ha, eb bõl bika
eb bõl tinó és ökör együt te -
sen.”

3. számú melléklet
a 82/2009. (VII. 15.) FVM rendelethez

„5. számú melléklet
a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez

A vágóhidakról készítendõ összesítõ
 jelentések tartalmi követelményei

Fel vá sá rolt mennyi ség da rab szá ma össze sen.
Fel vá sá rolt mennyi ség meg osz lá sa élõ súly ban (da rab és 

szá za lék):
– leg fel jebb 80 kg vá gó bor jú, ezen be lül bika,

üszõ
– 80–160 kg kö zöt ti vá gó bor jú, ezen be lül bika,

üszõ
– 160–300 kg kö zöt ti vá gó üszõ,
– 160–300 kg kö zöt ti vá gó bi ka,
– 160–300 kg kö zöt ti vá gó ti nó,
– 300 kg fe let ti vá gó üszõ,
– 300 kg fe let ti vá gó te hén,

– 300 kg fe let ti más ho vá nem so rolt ve gyes
iva rú vá gó mar ha, eb bõl bika
eb bõl tinó és ökör együt te sen

– Vá gás utá ni mi nõ sí tett vá gó mar ha da rab szám össze -
sen.

– Mi nõ sé gi ka te gó ri ák sze rin ti da rab szám és szá za lé -
kos meg osz lás (S/EUROP hú sos sá gi és faggyús sá gi osz -
tály, va la mint V, Z, il let ve A, B, C, D, E ka te gó ri ák és je lö -
lés sze rint).

– Mi nõ sé gi ka te gó ri ák sze rin ti da rab szám, szá za lé kos
meg osz lás (S/EUROP, hú sos sá gi és faggyús sá gi osz tály,
va la mint V, Z, il let ve A, B, C, D, E ka te gó ri ák és je lö lés
sze rint) át la gos vá gott test súly és an nak össze sí té se.

– A nem mi nõ sí tett vá gó mar hák da rab szám és szá za lé -
kos meg osz lá sa, kor és ivar meg je lö lé se, a nem mi nõ sí tés
oka.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

83/2009. (VII. 15.) FVM
rendelete

a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl 
és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba

sorolásáról  szóló
15/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról

Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
49.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak 17. al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A vá gó ser té sek vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és a ha sí tott
fél tes tek ke res ke del mi osz tály ba so ro lá sá ról  szóló
15/1998. (IV. 3.) FM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„j) mi nõ sí tõ: a vá gó ser té sek mi nõ sí té sé re kü lön jog sza -

bály sze rint jo go sult ter mé sze tes sze mély;”

2.  §

(1) Az R. 8/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:
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„(4) A VHT ne gyed évi rend sze res ség gel – a 4. szá mú
mel lék let alap ján – össze sí tõt ké szít,  illetve ha von ta, me -
gyén ként össze sí ti a le vá gott ser té sek da rab szá mát és vá -
gó sú lyát. A VHT az össze sí tõ ket – meg ál la po dás sze rin ti
ha tár idõ vel – meg kül di a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um és az MgSzH Köz pont szá má ra.”

(2) Az R. 8/A.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti adat kül dés elekt ro ni -

kus úton tör té nik.”

3.  §

Az R. 10.  §-ának a)–b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:]

„a) a Ta nács 1234/2007/EK ren de le te (2007. októ -
ber 22.) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét -
re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re
vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös
pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let”);

b) a Bi zott ság 1249/2008/EK ren de le te (2008. de cem -
ber 10.) a szar vas mar hák, ser té sek és ju hok kö zös sé gi mi -
nõ sí té si rend sze re i nek al kal ma zá sá ra és e ter mé kek árá nak 
be je len té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá -
sá ról. ”

4.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te a be ve ze tõ szö ve get köve -
tõen ki egé szül a kö vet ke zõ szö veg résszel:

[A mi nõ sí tés so rán a kö vet ke zõ ada to kat kö te le zõ fel -
ven ni:]

„– a szál lí tó le vél szá ma (a vá gó híd fel ada ta);
– a szál lí tó gép ko csi és pót ko csi rend szá ma (a vá gó híd

fel ada ta);
– a be ér ke zés idõ pont ja (a vá gó híd fel ada ta);”

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, és a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Me zõ -

gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet re (a továb biak ban: OMMI)”
szö veg rész he lyé be az „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont já ra (a továb biak ban: MgSzH Köz pont)”,

b) 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 7.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben és 8/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „OMMI” szö -
veg rész he lyé be az „MgSzH Köz pont”
szö veg rész lép.

6.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1234/2007/EK ren de le te (2007. októ -
ber 22.) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét -
re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re
vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös
pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let”);

b) a Bi zott ság 1249/2008/EK ren de le te (2008. de cem -
ber 10.) a szar vas mar hák, ser té sek és ju hok kö zös sé gi mi -
nõ sí té si rend sze re i nek al kal ma zá sá ra és e ter mé kek árá nak 
be je len té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá -
sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

84/2009. (VII. 15.) FVM
rendelete

a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl 
és kereskedelmi osztályba sorolásáról  szóló

 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról

Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
49.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak 17. al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A vá gó ju hok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl és ke res ke del mi
osz tály ba so ro lá sá ról  szóló 16/1998. (IV. 3.) FM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül
ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„i) mi nõ sí tõ: a vá gó ju hok mi nõ sí té sé re kü lön jog sza -

bály sze rint jo go sult ter mé sze tes sze mély;”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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„(2) A mi nõ sí tést csak ak kor le het el vé gez ni, ha az azo no -
sí tás a vá gó ál la tok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl  szóló 75/2003.
(VII. 4.) FVM ren de let 13.  §-ában és a juh- és kecs ke fa jok
egye de i nek Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend -
sze ré rõl  szóló 47/2005. (V. 23.) FVM ren de let ben (a továb -
biak ban: ENAR ren de let) fog lal tak sze rint meg tör tént, és
a vá gó juh tech no ló gi ai elõ ké szí té sét a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok nak meg fele lõen el vé gez ték. A ha tó sá gi ál lat or vo si hús -
vizs gá lat nak a mi nõ sí tést meg kell elõz nie, csak fo gyasz tás ra
al kal mas tes tet le het mi nõ sí te ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A juh hús hasz ná la ti és ke res ke del mi ér té két

a vá gott tes tek kora, tö me ge, hús szí ne, hú sos sá ga, va la -
mint a faggyú bo rí tott sá ga ha tá roz za meg.

(2) A hú sos ság ki fe je zé sé re be tû jel zést (S/EUROP),
a faggyú bo rí tott ság je lö lé sé re szám je let (1, 2, 3, 4, 5) kell

al kal maz ni, az al osz tá lyok je le i nek (+, Æ, –) fel tün te té sé -
vel. Az S osz tá lyon be lül a há rom al osz tály nem ala kít ha tó

ki. A vá gott tes ten a Æ al osz tályt nem kell je löl ni.
(3) A ha sí tott (vá gott) tes te ket az aláb bi ka te gó ri ák ba

kell so rol ni:
A  a ti zen két hó nap nál fi a ta labb ju hok vá gott tes te (je -

lö lé se: L),
B  egyéb ju hok vá gott tes te (je lö lé se: S).
(4) A 13 ki lo gramm nál ki sebb sú lyú bá rá nyok ese té ben

az osz tály ba so ro lást a szar vas mar hák, ser té sek és ju hok
kö zös sé gi mi nõ sí té si rend sze re i nek al kal ma zá sá ra és e ter -
mé kek árá nak be je len té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2008. de cem ber 10-i
1249/2008/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
1249/2008/EK ren de let) 28. cik ké ben fog lal tak sze rint
kell el vé gez ni. A mi nõ sí té si kö ve tel mé nye ket (vá gott test
sú lya, hús szín, faggyú bo rí tott ság) az 1249/2008/EK ren -
de let VI. mel lék le te tar tal maz za.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 5.  §-sal egé szül ki:
„5.  § A vá gott tes tek mi nõ sí té sét 1249/2008/EK ren de -

let 30. cik ké nek (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell el -
vé gez ni. A hú sos sá gi és faggyú bo rí tott sá gi osz tá lyok meg -
ha tá ro zá sát az 1249/2008/EK ren de let VII. mel lék le te tar -
tal maz za. Min den osz tá lyon be lül há rom al osz tály van

(+, Æ, –), ame lyek egyi ké be kö te le zõ a be so ro lás.”

5.  §

Az R. 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A ke res ke del mi osz tály ba so ro lás ak kor te kint he tõ
hi te les nek, ha az A, B, C vagy a hú sos sá got ki fe je zõ

S/EUROP be tû jel zés és al osz tály jel zés (+, Æ, –), va la mint
a faggyú bo rí tott sá got je lö lõ szám jel zés (1, 2, 3, 4, 5) és al -

osz tály jel zés (+, Æ, –), to váb bá az A vagy B ka te gó ria je -
lö lés (L, S) alatt a mi nõ sí tõ azo no sí tó szá ma és az MgSzH
Köz pont je lö lé se is sze re pel.”

6.  §

(1) Az R. 8/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az MgSzH Köz pont ne gyed évi rend sze res ség -
gel – az 5. szá mú mel lék let alap ján – össze sí tõt ké szít,
 illetve ha von ta, me gyén ként kü lön-kü lön össze sí ti a le vá -
gott ju hok és bá rá nyok da rab szá mát és vá gó sú lyát. Az
MgSzH Köz pont az össze sí tõ ket meg kül di a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um szá má ra. Az
MgSzH Köz pont a Juh Ter mék ta nács szá má ra elõ re
egyez te tett mó don és tar ta lom mal szol gál tat ada tot.”

(2) Az R. 8/A.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti adat kül dés elekt ro ni -
kus úton tör té nik.”

7.  §

Az R. 10.  §-ának a)–b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:]

„a) a Ta nács 1234/2007/EK ren de le te (2007. ok tó ber
22.) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho -
zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo nat -
ko zó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös pi ac -
szer ve zés rõl  szóló ren de let”);

b) a Bi zott ság 1249/2008/EK ren de le te (2008. de cem -
ber 10.) a szar vas mar hák, ser té sek és ju hok kö zös sé gi mi -
nõ sí té si rend sze re i nek al kal ma zá sá ra és e ter mé kek árá nak 
be je len té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá -
sá ról.”

8.  §

Az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
6. szá mú mel lék le te ha tá lyát vesz ti.
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(3) Az R.
a) 1.  §-ában az „az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ

In té zet re (a továb biak ban: OMMI)” szö veg rész he lyé be az 
„a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont já ra
(a továb biak ban: MgSzH Köz pont)”,

b) 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben és a 8/A.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben az „OMMI” szö veg rész he lyé be az „MgSzH
Köz pont”,

c) 4. szá mú mel lék le té ben az „= az iz molt sá gi osz tály
be tû je le (S/EUROP sze rint) és al osz tály jele (+, Æ, –),”
szö veg rész he lyé be az „= a hú sos sá gi osz tály be tû je le
(S/EUROP sze rint) és al osz tály jele (+, Æ, –),”,

d) 4. szá mú mel lék le té ben az „= az L vagy S ka te gó ria
meg je lö lé se” szö veg rész he lyé be az „= az A vagy B ka te -
gó ria meg je lö lé se L vagy S jel lel,”
szö veg rész lép.

(4) Az R. 4. szá mú mel lék le te az utol só sort köve tõen
a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:

[A mi nõ sí tés so rán a kö vet ke zõ ada to kat kö te le zõ fel -
ven ni:]

„– az al kal ma zott mi nõ sí té si mód szer meg je lö lé se”.

(5) Az R. 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ
bé lyeg zõk 2009. de cem ber 31. nap já ig hasz nál ha tók.

(6) Ez a ren de let 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

10.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1234/2007/EK ren de le te (2007. októ -
ber 22.) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét -
re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re
vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl („az egy sé ges kö zös
pi ac szer ve zés rõl  szóló ren de let”);

b) a Bi zott ság 1249/2008/EK ren de le te (2008. de cem -
ber 10.) a szar vas mar hák, ser té sek és ju hok kö zös sé gi mi nõ -
sí té si rend sze re i nek al kal ma zá sá ra és e ter mé kek árá nak be -
je len té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Mel lék let
a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet
 a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez]

A vágóhíd által kötelezõen felveendõ adatok

I. A vá gó híd ál tal kö te le zõ en fel ve en dõ ada tok:

1. Fel vá sá rolt mennyi ség da rab szá ma össze sen
2. Fel vá sá rolt mennyi ség da rab szá ma és szá za lé kos

meg osz lá sa élõ súly ban

4–12 he tes, 12–25 kg-os te jes bá rány

12 hét tõl 12 hó na pos ko rig szab vány pe cse nye bá rány

 – eb bõl 12 hét tõl 7 hó na pig exp ressz pe cse nye bá rány

12 hó fe let ti fel nõtt vá gó juh

3. Vá gás utá ni mi nõ sí tett vá gó juh da rab szám össze sen.

4. 13 kg-ot meg ha la dó vá gott tes tek ese té ben a ke res -
ke del mi osz tály ba so ro lás (S/EUROP sze rin ti hú sos sá gi
osz tá lyok és al osz tá lyok a faggyú bo rí tott sá gi osz tá lyok kal 
és al osz tá lyok kal együtt,  illetve az A (L) és B (S) kategó -
riák kü lön vá lasz tá sá val) sze rin ti da rab szám és ke res ke del -
mi osz tá lyok szá za lé kos meg osz lá sa és azok össze sí té se.

5. 13 kg-ot meg ha la dó vá gott tes tek ese té ben a ke res -
ke del mi osz tály ba so ro lás (S/EUROP sze rin ti hú sos sá gi
osz tá lyok és al osz tá lyok a faggyú bo rí tott sá gi osz tá lyok kal 
és al osz tá lyok kal együtt,  illetve L és S ka te gó ri ák kü lön vá -
lasz tá sá val) sze rin ti át la gos vá gott test súly és azok össze -
sí té se.

6. 13 kg-nál ki sebb sú lyú vá gott tes tek ese té ben a mi -
nõ sé gi ka te gó ri ák (A, B, C súly ka te gó ri ák és 1. vagy 2. mi -
nõ sé gi osz tá lyok sze rin ti, a hús szín és a faggyú bo rí tott sá gi 
osz tá lyok kal együtt) sze rin ti da rab szám és szá za lé kos
meg osz lás, va la mint azok össze sí té se.

II. A vá gó hi dak ról ké szí ten dõ össze sí tõ je len té sek nek
az I. rész 1–6. pont já ban fel so rolt ada to kat kell tar tal maz -
ni uk.



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
85/2009. (VII. 15.) FVM

rendelete

a földmûvelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról  szóló

8/2008. (I. 23.) FVM rendelet módosításáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  § (1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, va la -
mint a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A föld mû ve lés ügyi ága zat hoz tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei ki adá sá ról  szóló 8/2008.
(I. 23.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2. szá mú mel lék le te az e ren de let mel lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet a 85/2009. (VII. 15.) FVM rendelethez

A 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet
2. számú mellékletének módosítása

1. A 6. sor szá mú
AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je ze te 2. és

3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2201–06 Ke res ke de lem, vál lal ko zás és ügy vi tel
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ad mi niszt rá ció (nyil ván tar tá sok ve ze té se, bi zony lat ki töl té se, üz le ti le vél meg írá sa, tá mo ga tás igény lé se stb.) és gaz -

da sá gos sá gi szá mí tá sok (ár be vé tel, költ ség, nye re ség, ön költ ség ki szá mí tá sa stb.)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ke res ke de lem mel, a vál lal ko zás in dí tá sá val, mû köd te té sé vel, át ala kí tá sá val vagy meg szün te té sé vel kap cso la tos el -

mé le ti is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
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A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 70%
2. fel adat 30%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2205–06 Gép üze mel te tés és -kar ban tar tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kar ban tar tás sal kap cso la tos fel adat vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2209–06 Szer ve zés és el len õr zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Nö vény ter mesz té si, ál lat te nyész té si mun ka fo lya mat tal, mun ka-, tûz-, kör nye zet- és ál lat vé del mi elõ írások be tar tá sá -

val kap cso la tos szer ve zé si és el len õr zé si fel adat
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A mun ka szer ve zés és a mi nõ ség biz to sí tás el mé le ti is me re tei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2213–06 Ter mesz tés tech no ló gia, hul la dék gaz dál ko dás és ter mé szet vé de lem
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ter mesz tés tech no ló gia és hul la dék gaz dál ko dás gya kor la ta
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ter mesz tés tech no ló gi ai, hul la dék gaz dál ko dá si és ter mé szet vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2214–06 Ál lat tar tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ál lat tar tá si fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2215–06 Kör nye zet gaz dál ko dás és elem zés
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kör nye zet gaz dál ko dá si és elem zé si fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2216–06 Me zõ gaz da sá gi kör nye zet gaz dál ko dás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
In teg rált gyü mölcs ter mesz tés és nö vény vé de lem
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Me zõ gaz da sá gi kör nye zet gaz dál ko dá si is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2217–06 Meg fi gye lés, mé rés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ter mé sze tes és mes ter sé ges tár su lá sok vizs gá la ta, egy sze rû, hely szí ni mé rés re al kal mas mû sze rek hasz ná la ta
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kör nye ze ti ele mek ál la po tá nak, ál la pot vál to zá sá nak meg ha tá ro zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 60%

9.vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2218–06 Bio massza hasz no sí tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Bio massza hasz no sí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Bio massza hasz no sí tá sá nak is me re tei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 621 01 1000 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet-gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
3. vizs ga rész: 5
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4. vizs ga rész: 25
5. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 15
7. vizs ga rész: 10
8. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 10
Az 52 621 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Bio ál lat-tar tó és te nyész tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 35
6. vizs ga rész: 25
Az 52 621 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Bio massza-elõ ál lí tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -

szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 25
6. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 45
Az 52 621 01 0100 31 03 azo no sí tó szá mú, Bio nö vény-ter mesz tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -

ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 15
4. vizs ga rész: 40
6. vizs ga rész: 30
Az 52 621 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Öko gaz da meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 10
7. vizs ga rész: 30
Az 52 621 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet-gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -

szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 621 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Bio ál lat-tar tó
és te nyész tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

3. vizs ga rész: 15
4. vizs ga rész: 25
7. vizs ga rész: 20
8. vizs ga rész: 20
9. vizs ga rész: 20
Az 52 621 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet-gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -

szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 621 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Bio massza-elõ -
ál lí tó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

3. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 10
7. vizs ga rész: 40
8. vizs ga rész: 40
Az 52 621 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet-gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -

szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 621 01 0100 31 03 azo no sí tó szá mú, Bio nö vény-ter -
mesz tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

3. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 15
7. vizs ga rész: 20
8. vizs ga rész: 20
9. vizs ga rész: 25
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Az 52 621 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ag rár kör nye zet-gaz da meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 52 621 01 0100 33 01 azo no sí tó szá mú, Öko gaz da
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

3. vizs ga rész: 20
8. vizs ga rész: 40
9. vizs ga rész: 40”

2. A 7. sor szá mú
AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEI III–V. fe je ze tei he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3124 Mezõgazdasági technikus

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ le írá sa:
Vál lal ko zást lét re hoz, mû köd tet
Me zõ gaz da sá gi áru for gal mi te vé keny sé get foly tat
Mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Ag rár-áru for gal mi ter mé ket, árut fel is mer, vizs gál, mi nõ sít
Ügy vi te li, il let ve ad mi niszt rá ci ós te vé keny sé get vé gez
Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi fel ada to kat lát el

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

54 621 02 0010 54 02 Mezõgazdasági technikus

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2626–09 A vál lal ko zás mû köd te té se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Meg ter ve zi a vál lal ko zá sát
Üz le ti ter vet ké szít
Ki vá laszt ja a meg fe le lõ vál lal ko zá si for mát
Meg te rem ti a vál lal ko zás anya gi fel té te le it
Biz to sít ja a vál lal ko zá sá hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket
Irá nyí tá si és szer ve zé si fel ada to kat lát el
Fo lya ma to san fej lesz ti vál lal ko zá sát
Fi gye lem mel kí sé ri a vál lal ko zá sá val kap cso la tos jog sza bá lyo kat
Kap cso la tot tart a kör nye ze té vel, to vább kép zé se ken vesz részt
Szük ség ese tén át ala kít ja, vagy meg szün te ti vál lal ko zá sát
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A gaz dál ko dás, vál lal ko zás fo gal ma, jel lem zõi
B Egyé ni vál lal ko zás
C Gaz da sá gi tár sa sá gok cso por to sí tá sa
B Gaz da sá gi tár sa sá gok mû kö dé sé nek sza bá lyai
C Szö vet ke zet
C Ál la mi és ön kor mány za ti ér de kelt sé gû vál la la tok jel lem zõi
B Vál lal ko zá si for mák kö zöt ti vá lasz tás szem pont jai
C A vál lal ko zás mar ke ting kör nye ze te: mak ro- és mik ro kör nye ze te
C Pi ac gaz da ság, piac
C A vál lal ko zá sok erõ for rá sai
C A vál lal ko zá sok re ál szfé rá ja
C A vál lal ko zás sze mé lyi fel té te lei
B A vál lal ko zás be in dí tá sá nak alap fel té te lei
C Az el kép ze lés, az öt let pró bá ja
B A vál lal ko zás be in dí tá sá hoz szük sé ges esz kö zök lis tá já nak össze ál lí tá sa és a mun ka erõ fel mé ré se
B Az üz let meg szer zé se, te lep he lyé nek meg vá lasz tá sa, bel sõ el ren de zés
B Az üz let fi nan szí ro zá sa
B A vál lal ko zás sze mély ze ti po li ti ká já nak ki ala kí tá sa
A El szá mo lá si, szám vi te li rend szer ki ala kí tá sa
C A vál lal ko zás fe le lõs sé ge
B Az üz le ti terv ké szí té sé nek cél jai
B A terv össze ál lí tá sá nak fon to sabb szem pont jai
B Az üz le ti terv fel épí té se
C A költ sé gek kel kap cso la tos ál ta lá nos fo gal mak és cso por to sí tá suk
C A vál lal ko zás ered mé nye
B A vál lal ko zás pénz ügyei
C Biz to sí tá si le he tõ sé gek az üz le ti élet ben
C A vál lal ko zás (kis vál la lat) stra té gi ai ter ve zé se
C A cég tõ ke költ ség ve té se
C Be ru há zás, be ru há zá si vál to za tok ér té ke lé se, amor ti zá ció
C Vál lal ko zás koc ká za ta és ke ze lé se
A Adó zás
A Tár sa da lom biz to sí tás
B Mun ka jog és mun ka ügy
B Ag rár tá mo ga tá sok
C Ve ze té si is me re tek
C A ter ve zés lé nye ge, tar tal ma
C Ter me lés irá nyí tás
C A mun ka szer ve zés alap jai
B Az el len õr zés alap el vei
B Kom mu ni ká ció és in for má ció át vi tel

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Dön tés ké pes ség
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Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Szer ve zõ kész ség
Ön ál ló ság
Ki tar tás
Ru gal mas ság
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Ha tá ro zott ság
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Komp ro misszum kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Lo gi kus gon dol ko dás
Ter ve zés
Át te kin tõ ké pes ség
Kre a ti vi tás, öt let gaz dag ság
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Nyi tott hoz zá ál lás
Hi ba ke re sés (di ag nosz ti zá lás)

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2633–09 Ag rár ter mé kek for gal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
A ter mék elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges anya go kat, esz kö zö ket be szer zi
Anya go kat, esz kö zö ket tá rol
Irá nyít ja a ter me lé si fo lya ma to kat
Irá nyít ja, meg szer ve zi a meg ter melt áru szál lí tá sát, tá ro lá sát
Az árut a pi ac ra elõ ké szí ti/elõ ké szít te ti
Ér té ke sí ti a ter mé ket
Szak ta ná csot ad
Ter mé ket, árut fel is mer
El vég zi a min ta vé te le zést
Ter mé ket, árut mi nõ sít
Ter mé ket, árut osz tály ba so rol
A mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írásokat be tart ja
Bal eset vé del mi ok ta tást tart
Tûz vé del mi ok ta tást tart
Bal eset ese tén in téz ke dik
Tûz ese tén in téz ke dik
Össze gyûj ti, tá rol ja a ve szé lyes anya go kat, hul la dé ko kat és gon dos ko dik az ár tal mat la ní tá suk ról

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A me zõ gaz da ság he lye és sze re pe, va la mint kap cso lat rend sze re
C Az élel mi szer gaz da ság sze re pe a la kos ság élel mi szer-fo gyasz tá sá ban
C Az élel mi szer gaz da ság sze re pe a kül ke res ke de lem ben
C Áru for gal mi alap fo gal mak
C A me zõ gaz da sá gi ter mék
B Áru rend sze re zés
B Mi nõ ség mi nõ sí tés

24810 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/98. szám



B Szab vá nyo sí tás és a szab vá nyok
B Cso ma go lás sze re pe az áru cse re rend sze ré ben
C Me zõ gaz da sá gi ter mé kek lo gisz ti ká ja
B Árak, ár kép zés
C Az áru for ga lom szer ve ze ti rend sze re
C Fo gyasz tó vé del mi alap is me re tek
C Ter mék fe le lõs ség
C Ha tó sá gi el len õr zés
C Jogi alap is me re tek
C Ha zai és EU-s fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok
B Szer zõ dés kö tés alap el vei
B Fon to sabb szer zõ dés tí pu sok
B Az ál lat te nyész tés ter mé ke i nek for gal ma zá sa
B A nö vény ter mesz tés ter mé ke i nek for gal ma zá sa
B A ker té sze ti ter mé kek for gal ma zá sa
B Az er dé sze ti ter mé kek for gal ma zá sa
C A ke res ke del mi vál lal ko zá sok
B Áru be szer zés a ke res ke de lem ben
B Kész le te zés a ke res ke de lem ben
B Ér té ke sí tés a ke res ke de lem ben
B Költ ség gaz dál ko dás a ke res ke de lem ben
B Nye re ség a ke res ke de lem ben
B Ár kép zés a ke res ke de lem ben
A Spe ci á lis adó zás a ke res ke de lem ben
B Szo ká sok, szok vá nyok, vi sel ke dé si sza bá lyok a nem zet kö zi üz le ti élet ben
C Ügy let tí pu sok a nem zet kö zi ke res ke de lem ben
B Fi ze té si mó dok a kül ke res ke de lem ben
C Ag ro me te o ro ló gia
C A ta laj ki ala ku lá sa
C A ta laj fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai tu laj don sá gai
C A ta la jok min ta vé te le, ta laj vizs gá la ti mód sze rek
C Ta laj rend szer tan, ta laj tí pu sok
C Ta laj ja ví tás, ta laj vé de lem
C Gaz da sá gi nö vé nye ink fõbb cso port jai és ter mé ke ik
C Szer ves trá gyá zás
C Mû trá gyá zá si is me re tek
C Ta laj mû ve lés alap mû ve le tei, esz kö zei, azok mun ká ja, ta laj mû ve lé si rend sze rek
C Ta laj hasz ná lat
C Sza po rí tás
C Nö vény ápo lás (ta laj ápo lás, ön tö zés, nö vény vé de lem)
C Be ta ka rí tás (ter més becs lés, be ta ka rí tá si mó dok)
C Az emész tõ ké szü lék fel osz tá sa, az emész tés fo lya ma ta
C A hím és a nõi nemi ké szü lék ana tó mi ai fel épí té se, mû kö dé se
C Tej mi rigy fel épí té se, te jel vá lasz tás, tej le adás jel lem zõi
C Ér ték mé rõ tu laj don sá gok
B Ob jek tív, szub jek tív mi nõ sí tés fo ga lom rend sze re
C A gaz da sá gi ál la tok sza po rí tá sa
C A gaz da sá gi ál la tok el he lye zé se, gon do zá sa
C Zöld ség ter mesz tés alap is me re tek
B A zöld sé gek tá ro lá sa, fel dol go zá sa, áru vá ké szí té se
C A gyü mölcs ter mesz té si alap is me re tek
B A gyü möl csök tá ro lá sa, fel dol go zá sa, áru vá ké szí té se
C Szõ lõ ter mesz té si alap is me re tek
C A bor szõ lõ fel dol go zá sa
B A bor for gal ma zá sa
C A gaz dál ko dás oka, cél jai
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C Nem zet kö zi köz gaz da ság tan
C A me zõ gaz da sá gi új ra ter me lés sa já tos sá gai
C Ag rár-vi lág gaz da ság
C Az eu ró pai in teg rá ció ere de te és ál ta lá nos jel lem zõi
C A pénz sze re pe a gaz da ság ban
C A gaz da sá gi nö ve ke dés
C Inf lá ció a gaz da ság ban
C Az ál lam sze re pe a gaz da ság ban
C Mak ro gaz da sá gi te vé keny ség mé ré se
B A me zõ gaz da sá gi ter me lés erõ for rá sai
B A vál la la ti szer ve zet
B A me zõ gaz da sá gi vál la la ti te vé keny ség ered mé nyes sé ge
B Mun ka tan, a mun ka dí ja zá sa
B A vál la la ti in for má ci ós rend sze rek
B Az elem zés és a dön tés elõ ké szí té se
B Nö vény ter mesz té si ága za tok gaz da ság ta na
B Ker té sze ti ága za tok gaz da ság ta na
B Ál lat te nyész té si ága za tok gaz da ság ta na
A Mun ka vé del mi rend sza bá lyok, szer ve ze ti ke re tek
A Vé dõ fel sze re lé sek és hasz ná la tuk
A Alap szin tû el sõ se gély nyúj tás
B Bal eset vé del mi ok ta tás
A Tûz vé del mi rend sza bá lyok
B Tûz vé del mi ok ta tás
A Tûz ol tó ké szü lé kek és tûz vé del mi esz kö zök el he lye zé se, hasz ná la ta
A Kör nye zet vé del mi rend sza bá lyok
A Ve szé lyes anya gok és hul la dé kok
B Kör nye zet ká ro sí tó anya gok ár tal mat la ní tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék
3 Tá jé ko zó dás
3 Tér ér zé ke lés

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kül sõ meg je le nés
Meg bíz ha tó ság
Dön tés ké pes ség
Szer ve zõ kész ség
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Pre ci zi tás
Kéz ügyes ség
Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
Tes ti erõ

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kap cso lat te rem tõ kész ség
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Pre zen tá ci ós kész ség
Ha tá ro zott ság
Ud va ri as ság
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Köz ért he tõ ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Meg gyõ zõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Át te kin tõ ké pes ség
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Prob lé ma elem zés, -fel tá rás
Hely zet fel is me rés
Nyi tott hoz zá ál lás
Ered mény ori en tált ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2634–09 Mar ke ting

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Mar ke ting ku ta tást vé gez/vé gez tet
Részt vesz a ter mék fej lesz tés ben
Árat kal ku lál, ki ala kít
Ki vá laszt ja az ér té ke sí té si csa tor nát
Részt vesz a pro mó ci ós mun ká ban, a cég ar cu la tá nak ki ala kí tá sá ban
Ki ala kít ja a meg fe le lõ mar ke ting stra té gi át
Kül pi a ci mar ke ting mun kát vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C A mar ke ting fo gal mi rend sze re
C A pi a ci alap fo gal mak
C Az élel mi szer fo gyasz tói ma ga tar tás
C A szer ve ze ti pi a cok
C A pi a ci koc ká za tok és mér sék lé sük for mái
C A pi a ci szeg men tá lás és pi a ci po zí ci o ná lás
C A ter mék és szol gál ta tás té nye zõi
C Árak és szál lí tá si fel té te lek
C Az ér té ke sí té si csa tor na
B A mar ke ting kom mu ni ká ci ós és pro mó ci ós esz kö zök
C A mar ke ting in for má ci ós rend szer
B A mar ke ting ku ta tás fo lya ma ta
B Pri mer adat gyûj té si el já rá sok
B Kér dõ ív szer kesz tés
B Min ta vé tel a pi ac ku ta tás ban
B Pri mer in for má ció fel dol go zá sa és köz lé se
C A nem zet kö zi mar ke ting fo gal mi rend sze re
C A nem zet kö zi pi a cok, üz le ti gya kor lat, üz le ti szo ká sok, üz le ti eti ka
C A vi lág pi ac ra tör té nõ ki lé pés meg ter ve zé se, a ki lé pés for mái, a cél or szág meg vá lasz tá sa
C Nem zet kö zi mar ke ting ku ta tás
C Nem zet kö zi mar ke ting-mix

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
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2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kül sõ meg je le nés
Pon tos ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Pre zen tá ci ós kész ség
Ha tá ro zott ság
Köz ért he tõ ség
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Meg gyõ zõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Ér té ke lés
Ter ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2635–06 Ügy vi te li, il let ve ad mi niszt rá ci ós fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Gaz dál ko dá sá val kap cso la tos in for má ci ó kat gyûjt
Mi nõ ség biz to sí tás sal kap cso la tos fel ada to kat vé gez
Nyil ván tar tá so kat ve zet
Bi zony la to kat ál lít ki
Ter vet, pá lyá za tot ké szít/ké szít tet
Üz le ti le ve le zést foly tat
Szer zõ dé se ket ké szít
In for ma ti kai és egyéb iro da tech ni kai esz kö zö ket hasz nál
Köny ve lé si fel ada to kat vé gez
Je len tést, ki mu ta tást ké szít, adat szol gál ta tást vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szak ér tés, szak ta nács adás
A Üz le ti eti kett, pro to koll sza bá lyai
B Ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok szer ve zé se
B Kap cso la tot tart és épít az üz le ti élet sze rep lõ i vel
A Az üz le ti le ve le zés sza bá lyai
B Az üz le ti tár gya lás – üz le ti ide gen nyelv
A Ada tok gyûj té se, nyil ván tar tá sok ve ze té se
A Bi zony la ti elv és fe gye lem, bi zony la tok ki töl té se
B Szö veg szer kesz tés, táb lá zat ke ze lés, adat bá zis-ke ze lés
A Az üz le ti le ve lek rend sze re zé sé nek, ik ta tá sá nak me ne te
A Szer zõ dé sek elõ ké szí té se és szer zõ dés kö tés
B Elekt ro ni kus le ve le zés, ügy in té zés
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B In ter net, int ra net hasz ná la ta
C Ter vek, pá lyá za tok ké szí té se
B Ada tok men té se, ar chi vá lá sa
B Pre zen tá ci ók ké szí té se
A Szám vi te li alap is me re tek, szá mí tó gé pes köny ve lés
B Szá mí tó gép és tar to zé ka i nak ke ze lé se
B Te le fon, fax, fény má so ló ke ze lé se
B Do ku men tu mok ké szí té sé hez szük sé ges se géd esz kö zök ke ze lé se (irat meg sem mi sí tõ, spi rá lo zó, lyu kasz tó stb.)
B A leg kor sze rûbb mul ti mé di ás és au di o vi zu á lis esz kö zök hasz ná la ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 6. m. Pre zen tá ció
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
4 Kéz írás
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû fo gal ma zás írás ban
3 Ide gen nyel vû kéz írás
3 Ide gen nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Ide gen nyel vû be széd kész ség
3 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
3 Gép írás
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
4 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pre ci zi tás
Pon tos ság
Meg bíz ha tó ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Pre zen tá ci ós kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
In for má ció gyûj tés
Lo gi kus gon dol ko dás
Kö vet kez te té si ké pes ség
Át te kin tõ ké pes ség

Az 54 621 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Ag rár-köz gaz da sá gi és -áru for gal ma zó tech ni kus meg ne ve zé sû 
szak ké pe sí tés szak mai követelménymoduljainak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2626–09 A vállalkozás mûködtetése

2633–09 Agrártermékek forgalmazása

2634–09 Marketing

2635–06 Ügyviteli
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V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel.

Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2626–09 A vál lal ko zás mû köd te té se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Vál lal ko zás lét re ho zá sa, mû köd te té se, át ala kí tá sa, meg szün te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2633–09 Ag rár ter mé kek for gal ma zá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ter mé kek, ter mé nyek, áru for gal ma zás ban al kal ma zott esz kö zök fel is me ré se
Ma nu á lis fel ada tok (vizs gá la tok, szab vány sze rin ti mi nõ sí tés)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Áru for gal ma zá si is me re tek, me zõ gaz da sá gi alap is me re tek és ag rár-köz gaz da ság tan té ma kö re i bõl össze ál lí tott komp -

lex fel adat lap
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2634–09 Mar ke ting
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Mar ke ting te vé keny ség gel kap cso la tos is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2635–06 Ügy vi te li, il let ve ad mi niszt rá ci ós fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ad mi niszt rá ció (bi zony la tok ki töl té se, üz le ti le ve lek írá sa, szer zõ dé sek ké szí té se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
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A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Szak mai szoft ve rek hasz ná la ta (köny ve lõ prog ram, ter me lés hez kap cso ló dó, kész let gaz dál ko dá si, pénz ügyi, hu mán -

erõ for rás prog ra mok)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 621 01 0000 azo no sí tó szá mú, Ag rár-köz gaz da sá gi és -áru for gal ma zó tech ni kus meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés -
hez ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 40
3. vizs ga rész: 20
4. vizs ga rész: 20

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se.
Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, ille tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver se -

nyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt el éri. Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével
a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek át la ga sze rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si
rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –”

3. A 9. sor szá mú
AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IV. fe je ze té ben az 54 621

02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés szak mai kö ve tel mény mo -
dul ja i nak fel so ro lá sát tar tal ma zó táb lá zat he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat lép:

„Az 54 621 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2201–06 Ke res ke de lem, vál lal ko zás és ügy vi tel

2205–06 Gép üze mel te tés és -kar ban tar tás

3112–08 Me zõ gaz da sá gi alap is me re tek

2206–06 Kör nye zet-, tûz- és mun ka vé de lem”

4. A 9. sor szá mú
AGRÁRTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je zet 3. pont ja he lyé be 

a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 621 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár ren dész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú -
lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 30
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Az 54 621 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 15
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 20
Az 54 621 02 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Vi dék fej lesz té si tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 15
5. vizs ga rész: 15
6. vizs ga rész: 10
9. vizs ga rész: 30
Az 54 621 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 50
2. vizs ga rész: 15
3. vizs ga rész: 30
6. vizs ga rész: 5
Az 54 621 02 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Ag rár ren dész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú -

lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 621 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

4. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 60
Az 54 621 02 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 621 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál -
lal ko zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

4. vizs ga rész: 35
5. vizs ga rész: 35
8. vizs ga rész: 30
Az 54 621 02 0010 54 03 azo no sí tó szá mú, Vi dék fej lesz té si tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 621 02 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Me zõ gaz da sá gi vál -
lal ko zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

4. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 20
9. vizs ga rész: 60”

5. A 10. sor szá mú
AGRÁRTECHNOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je ze té nek 2. pont -

já ban az 1. vizs ga rész meg ha tá ro zá sa he lyé be a kö vet ke zõ meg fo gal ma zás lép:
[A szak mai vizs ga ré szei:]
„1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
2288–06 Alap is me re ti fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El fo ga dott szak dol go zat vé dé se és vi tá ja
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ 30 perc, vá lasz adá si idõ 15 perc)
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A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kü lön bö zõ kom mu ni ká ci ós és szá mí tás tech ni kai esz kö zök se gít sé gé vel gaz da sá gi és pi a ci fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%”

6. A 12. sor szá mú
ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI he lyé be a kö vet -

ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„12. ÁLLATTARTÁSI SZOLGÁLTATÓ
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 51 621 02
2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Ál lat tar tá si szol gál ta tó
3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1 Részszakképesítés Nincs

3.2 El ága zá sok

Azo no sí tó szám: 51 621 02 0010 51 01

Meg ne ve zés: Eb ren dész

Azo no sí tó szám: 51 621 02 0010 51 02

Meg ne ve zés: Ku tya ki kép zõ

Azo no sí tó szám: 51 621 02 0010 51 03

Meg ne ve zés: Ku tya koz me ti kus

3.3 Rá épü lés Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 5319
5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si

év fo lya mok szá ma
Óra szám

Ál lat tar tá si szol gál ta tó – 500

II.

Egyéb adatok

El ága zás meg ne ve zé se: Eb ren dész
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: kö zép is ko la be fe je zõ év fo lya má nak el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
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3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben):
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor:
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Ku tya ki kép zõ
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: kö zép is ko la be fe je zõ év fo lya má nak el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: szük sé ges
Elõ írt gya kor lat: a szak te rü le ten el töl tött 2 év gya kor lat
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 40%
3. Gya kor lat ará nya: 60%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben):
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor:
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

El ága zás meg ne ve zé se: Ku tya koz me ti kus
1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: kö zép is ko la be fe je zõ év fo lya má nak el vég zé se
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
2. El mé let ará nya: 30%
3. Gya kor lat ará nya: 70%
4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben):
5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor:
6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: szük sé ges

III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun ka kör, fog lal ko zás:

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ le írá sa:

Ál lat vé del mi, ál lat jól lé ti és hi gi é ni ai fel ada to kat lát el
Eb ren dé sze ti fel ada to kat lát el
Ku tya ki kép zé si fel ada to kat hajt vég re
Ku tya koz me ti kai te vé keny sé get foly tat
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3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek:

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

52 810 01 1000 00 00 Habilitációs kutyakiképzõ

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
3116–09 Ál lat-egész ség ügyi is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fi gye lem mel kí sé ri az ál la tok vi sel ke dé sét, egész sé gi ál la po tát
Tá jé koz tat ja az ál lat or vost az ál lat egész ség ügyi ál la po tá ról
El vég zi az ál la tok ápo lá si és gon do zá si fel ada ta it
Men te sí ti az élõs kö dõk tõl az ál la to kat
El vég zi a ta ka rí tá si és fer tõt le ní té si fel ada to kat
El vég zi az ál lat-egész ség ügyi ad mi niszt rá ci ót
Be tart ja az ál lat vé del mi és ál lat jól lé ti elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Az ál la tok vi sel ke dé se
A Az ál la tok meg fi gye lé se
A Az egész ség és be teg ség meg kü lön böz te té se
B A be teg sé get elõ idé zõ kó ro kok
B Gya ko ribb be teg sé gek kór ké pei
A Be teg sé gek gyógy ke ze lé se
A Az ál la tok rög zí té se
B Az ál la tok ápo lá sa, gon do zá sa
B Kül sõ és bel sõ pa ra zi ták el le ni vé de ke zés
A A fer tõt le ní tés sze re pe és al kal ma zá sa
A Te en dõ ál lat be teg ség ese tén
A Zo o nó zi sok
B A vé dõ ol tá sok kal kap cso la tos alap is me re tek
A Az ál la tok kal  való bá nás mód
A Ál lat vé de lem és ál lat jól lét
B Ál lat nyil ván tar tás ve ze té se
C Ál lat-egész ség ügy ig az ga tá si alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ál lat nyil ván tar tó prog ra mok
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Jel ké pek ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 A mo sás és fer tõt le ní tés esz kö ze i nek hasz ná la ta
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5 Az ál lat ápo lás esz kö ze i nek is me re te és hasz ná la ta
5 Az ál lat rög zí tés esz kö ze i nek hasz ná la ta
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö ze i nek hasz ná la ta
4 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek is me re te

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Kéz ügyes ség
Pon tos ság
Tü rel mes ség
Ál lat sze re tet
Em pa ti kus kész ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Mo ti vál ha tó ság
Köz ért he tõ ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In for má ció gyûj tés
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
3117–09 Eb tar tá si és táp lá lá si alap is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be szer zi az ál lat gon do zá sá hoz és tar tá sá hoz szük sé ges esz kö zö ket, anya go kat
Ki ala kít ja a ku tya tar tá si he lyét
Biz to sít ja a ku tya tar tá sá nak op ti má lis kör nye ze ti és egész ség ügyi fel té te le it
Hoz zá szok tat ja az ál la tot kör nye ze té hez
Biz to sít ja a ku tya meg fe le lõ moz gá sát
Be szer zi vagy be sze rez te ti a tá pot
Rak tá roz za a tá pot
Elõ ké szí ti, ki ada gol ja és ki oszt ja a tá pot
Gon dos ko dik az ál la tok ivó víz el lá tá sá ról
El len õr zi a táp mi nõ sé gét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ál lat és kör nye ze te
B Az ál la tok moz ga tá sa
A Az ete tés és ita tás hi gi é ni á ja
B Kül sõ és bel sõ ér ték mé rõ tu laj don sá gok
C Ta kar má nyo zá si alap is me re tek
C Tá pok al ko tó ré szei
B Táp lá lék ki egé szí tõk, ada lék- és to xi kus anya gok
A Tá pok tá ro lá sa
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A Tá pok ér zék szer vi vizs gá la ta
B Tá pok elõ ké szí té se ete tés re
A Tá pok ada go lá sa és ki osz tá sa
A Az ete tés és ita tás hi gi é ni á ja
A Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
A Az ivó víz mi nõ sé ge
A Ivó víz el lá tás
A Mér le gek al kal ma zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Esz köz- és anyag nyil ván tar tó prog ra mok
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 A táp lá lék tá ro lá sá nak, elõ ké szí té sé nek és ki osz tá sá nak tár gyi fel té te lei
5 Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál lat sze re tet
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Lá tás
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Szag lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Kont roll (el len õr zés)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1714–09 Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hasz nál ja a vé dõ fel sze re lé se ket, vé dõ ru há kat
Bal eset ese tén in téz ke dik
El len õr zi a kézi tûz ol tó ké szü lé ket
El vég zi a sze mét és hul la dék ke ze lé sét
Ke ze li a ve szé lyes hul la dé kot
Te vé keny sé gét a tör vényi elõ írások be tar tá sá val vég zi
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Mun ka vé del mi sza bá lyok, fel ügye le ti rend szer
A Mun kál ta tó mun ka vé del mi fel ada tai
A Mun ka vál la ló mun ka vé del mi fel ada tai
A Mun ka egész ség tan
A Bal eset-el há rí tás, biz ton ság tech ni ka
A Ál ta lá nos te vé keny ség bal eset ese tén
A Spe ci á lis te vé keny ség bal eset ese tén
B A mun ka he lyi tûz vé de lem
A Tûz ve szé lyes anya gok tá ro lá sa
B Tûz ol tó anya gok, esz kö zök és be ren de zé sek
B Kör nye zet vé del mi te vé keny ség
A Ál lat tar tó te nyé sze tek (te le pek) kör nye zet ká ro sí tó ha tá sa
A Vegy sze rek, gyógy sze rek tá ro lá sa, ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa
B Vil la mos ság biz ton ság tech ni ká ja
A A fer tõt le ní tés, csí ra men te sí tés biz ton ság tech ni ká ja
A La bo ra tó ri u mi esz kö zök, be ren de zé sek biz ton ság tech ni ká ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû ha lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Jel ké pek ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Köz ért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1722–06 Vál lal ko zá si alap is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be in dít ja a vál lal ko zást
Nyil ván tar tást ve zet
Bi zony la tot, szám lát ír
Se gít a kü lön fé le ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ban
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Vál lal ko zá si for mák
B Üz le ti vál lal ko zás ter ve zé se
B Egyé ni vál lal ko zás be in dí tá sa
B Gaz dál ko dás ered mé nyes sé ge
B Kom mu ni ká ció
C Ál ta lá nos jogi is me re tek (mun ka jog, mun ka ügy)
B Adó zá si for mák
A Szám vi te li bi zony la tok
A Egyéb bi zony la tok
B Könyv vi tel alap el vei, egy sze res könyv ve ze tés
A Lel tá ro zás, lel tár

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
5 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
5 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
5 Kéz írás
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Tisz tes ség
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség
Koc ká zat vál la lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Hely zet fel is me rés
Ér té ke lés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1723–09 Eb ren dé szet

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Jel zi a szük sé ges kar ban tar tá si fel ada to kat
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Kép zett sé gé nek meg fele lõen ki sebb ja ví tá so kat vé gez az el hasz ná ló dott be ren de zé si tár gyak vo nat ko zá sá ban
Ké szen lét ben tart ja a ka ran tén he lyi sé ge ket
Ál lat vé del mi és ál lat jól lé ti te vé keny sé get lát el
Vég re hajt ja az eb be fo gá si fel ada to kat a ha tás kö ré be tar to zó te rü le ten
El he lye zi a be fo gott ál la to kat
Gon doz za, ápol ja a be fo gott ál la to kat
Elõ ké szí ti az ál lat hul la bon co lá sát
Se géd ke zik a bon co lás nál
El vég zi a bon co lás utá ni te en dõ ket
Élõ ál la tok, ál lat hul lák, ál la ti ere de tû hul la dé kok be gyûj té sét, azo no sí tá sát, meg õr zé sé nek fel ada ta it el vég zi
Se géd ke zik az ál la tok el ren delt hu má nus el al ta tá sá ban
Rend sze re sen be jár ja a ha tás kö ré be tar to zó te rü le tet
Át ad ja az ál lat hul lák és ál la ti ere de tû hul la dé ko kat a ki je lölt szer ve ze tek nek
Ve ze ti, il let ve el len õr zi a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges ad mi niszt rá ci ót
Részt vesz a ku tyák te lep rõl tör té nõ ki adá sá ban
El sa já tít ja a vi sel ke dés re ha bi li tá ció alap ve tõ el já rá sa it (ag resszió, kont ro lá lat lan fé le lem)

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Ku tyák vi sel ke dé se
A Vi sel ke dés re ha bi li tá ci ós mód sze rek
A Az ál la ti szer ve zet fel épí té se
A Test tá jé kok
B Szer vek, szerv rend sze rek
A Az ál lat (ku tya, macs ka) be fo gás esz kö zei
A Az ál la tok be fo gá sá nak gya kor la ti mód sze rei
A Ku tyák tar tós és ide ig le nes je lö lé se
A Ku tyák moz ga tá sa
A Ku tyák rög zí té se
A Ku tyák meg fi gye lé se
B Ál lat és kör nye ze te
A Az ete tés és ita tás hi gi é ni á ja
B Az egész sé ges és be teg ál lat meg kü lön böz te té se
B A be teg sé get elõ idé zõ kó ro kok
B Gya ko ribb be teg sé gek kór ké pei
A A fer tõt le ní tés sze re pe és al kal ma zá sa
B Ka ran té no zás
A Se géd ke zés az ál lat or vo si be avat ko zás nál
A Gyógy szer be adá sa szá jon át
B Kül sõ és bel sõ pa ra zi ták el le ni vé de ke zés
B Ál lat mér le gek ke ze lé se, kar ban tar tá sa és tisz tí tá sa
A Ku tyák gon do zá sa, ápo lá sa
B Ál lat vé de le mi és ál lat jól lé ti is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Kéz ügyes ség
5 Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
3 Tes ti erõ
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Esz kö zök is me re te és hasz ná la ta:
5 Ket re cek, áll vá nyok, ál lat tar tó-be ren de zé sek
5 Mér le gek
5 A min ta vé tel esz kö zei
5 Ku tya rög zí tés esz kö zei
5 Az ál lat be fo gás esz kö zei
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö zei
5 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál lat sze re tet
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Tü re lem
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Ki tar tás
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Irá nyí tá si kész ség
Köz ért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Fel fo gó ké pes ség
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Kont roll (el len õr zés)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
In for má ció gyûj tés
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1724–09 Ku tyák fel ké szí té se, ki kép zé se, ki no ló gi ai is me ret ter jesz tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El sa já tít ja a kü lön bö zõ ki kép zé si és meg erõ sí té si mód sze re ket
Ki kép zi a ku tyát az alap ve tõ en ge del mes sé gi, ügyes sé gi fel ada tok ra
Elõ se gí ti a ku tyák tár sa da lom ba tör té nõ ha té kony be il lesz ke dé sét
Fel ké szí ti en ge del mes és kí sé rõ ku tya vizs gá ra, ki ál lí tás ra, va la mint te nyész szem lé re
Elõ se gí ti az ál lat könnyebb ke zel he tõ sé gét
Hoz zá szok tat ja a ku tyát a vá ro si köz le ke dés hez, uta zás hoz, az új kör nye zet hez
Ki no ló gi ai és eto ló gi ai is me ret ter jesz tést foly tat
Cso por tot ve zet
Fog lal ko zá so kat tart a részt ve võk nek
Ki kép zé si ta nács adást vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Kül sõ és bel sõ ér ték mé rõ tu laj don sá gok
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B Örök lés ta ni és te nyész té si alap is me re tek
A Ku tyák vi sel ke dé se
A Az ál la ti szer ve zet fel épí té se
A Test tá jé kok
B Kom mu ni ká ció
A Ku tyák kal  való bá nás mód
A Ki kép zé si és meg erõ sí té si tech ni kák
B Az egész ség és be teg ség meg kü lön böz te té se
B A be teg sé get elõ idé zõ kó ro kok
B A fer tõt le ní tés sze re pe és al kal ma zá sa
A Ál ta lá nos te vé keny ség bal eset ese tén
A Spe ci á lis te vé keny ség bal eset ese tén

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Kéz ügyes ség
5 Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
4 Tes ti erõ

Esz kö zök is me re te és hasz ná la ta:
4 Mun ka- és bal eset vé del mi esz kö zök
5 A ki kép zés hez szük sé ges esz kö zök

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Tü re lem
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Ál ló ké pes ség
Ál lat sze re tet
Kül sõ meg je le nés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyí tá si kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Köz ért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
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Hely zet fel is me rés
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Ér té ke lés
Nyi tott hoz zá ál lás
Kont roll (el len õr zés)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1726–06 Ku tya koz me ti ka

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hosszú szõ rû ku tya faj ta koz me ti ká ját vég zi
Rö vid szõ rû ku tya faj ta koz me ti ká ját vég zi
Nyí rós faj ta koz me ti ká ját vég zi
Trim me lõs faj ta koz me ti ká ját vég zi
Kis ál lat fa jok koz me ti ká ját is vég zi
Ápol ja a kül ta ka rót
El vég zi az egyéb ápo lá si fel ada to kat
Ott ho ni ápo lás hoz koz me ti kai szak ta ná csot ad
Kom mu ni kál az ügy fél lel
Koz me ti kai sza lont mû köd tet het

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Te nyész té si alap fo gal mak
B Ku tya faj ták
A Ku tya koz me ti kai esz kö zök hasz ná la ta
B Kül sõ és bel sõ ér ték mé rõ tu laj don sá gok
B Örök lés ta ni is me re tek
A Ku tyák vi sel ke dé se
A Az ál la ti szer ve zet fel épí té se, mû kö dé sé nek alap jai
A Test tá jé kok
A Szer vek, szerv rend sze rek
A A kül ta ka ró ápo lá sa
A Egyéb ápo lá si fel ada tok is me re te
A Ku tyák egye di (tar tós és ide ig le nes) je lö lé se
A Az egész sé ges és be teg ál lat élet je len sé gei
B A be teg sé get elõ idé zõ kó ro kok
B A fer tõt le ní tés sze re pe és al kal ma zá sa
A Kül sõ és bel sõ pa ra zi ták
B Kom mu ni ká ció
B Konf lik tus ke ze lés
A Ku tyák kal  való bá nás mód

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Esz köz- és anyag nyil ván tar tó prog ra mok
5 Kéz írás
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
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5 Kéz ügyes ség
5 Moz gás ko or di ná ció (tes ti ügyes ség)
3 Tes ti erõ

Esz kö zök, be ren de zé sek is me re te és hasz ná la ta:
5 Ket re cek, áll vá nyok, ál lat tar tó-be ren de zé sek
5 Ku tya ápo lás esz kö zei
5 Ku tya rög zí tés esz kö zei
5 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Kül sõ meg je le nés
Fe le lõs ség tu dat
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Tü re lem
Lá tás
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Szor ga lom, igye ke zet
Ki tar tás
Ál lat sze re tet

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Irá nyí tá si kész ség
Köz ért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
In for má ció gyûj tés
Át te kin tõ ké pes ség

Az 51 621 02 0010 51 01 azo no sí tó szá mú, Eb ren dész meg ne ve zé sû el ága zás 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

3116–09 Ál lat-egész ség ügyi is me re tek

3117–09 Eb tar tá si és táp lá lá si alap is me re tek

1714–06 Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem

1722–06 Vál lal ko zá si alap is me re tek

1723–09 Eb ren dé szet

Az 51 621 02 0010 51 02 azo no sí tó szá mú, Ku tya ki kép zõ meg ne ve zé sû el ága zás 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

3116–09 Ál lat-egész ség ügyi is me re tek

3117–09 Eb tar tá si és táp lá lá si alap is me re tek
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Az 51 621 02 0010 51 02 azo no sí tó szá mú, Ku tya ki kép zõ meg ne ve zé sû el ága zás 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1714–06 Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem

1722–06 Vál lal ko zá si alap is me re tek

1724–09 Ku tyák fel ké szí té se, ki kép zé se, ki no ló gi ai is me ret ter jesz tés

Az 51 621 02 0010 51 03 azo no sí tó szá mú, Ku tya koz me ti kus meg ne ve zé sû el ága zás 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

3116–09 Ál lat-egész ség ügyi is me re tek

1714–06 Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem

1722–06 Vál lal ko zá si alap is me re tek

1726–06 Ku tya koz me ti ka

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
3116–09 Ál lat-egész ség ügyi is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ál lat-egész ség ügyi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
3117–09 Eb tar tá si és táp lá lá si alap is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Eb tar tá si és táp lá lá si alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1714–06 Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írások is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
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1722–06 Vál lal ko zá si alap is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A vál lal ko zás lét re ho zá sa és mû köd te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1723–09 Eb ren dé szet
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Eb ren dé sze ti fel ada tok el mé le ti is me re tei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Eb ren dé szet tel kap cso la tos gya kor la ti fel ada tok vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 45 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 60%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1724–09 Ku tyák fel ké szí té se, ki kép zé se, ki no ló gi ai is me ret ter jesz tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
En ge del mes sé gi gya kor la tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
A ki kép zés el mé le te, ál ta lá nos ki no ló gia
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1726–06 Ku tya koz me ti ka
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ku tya nyí rá sa, il let ve trim me lé se, szak sze rû esz köz hasz ná lat
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ál ta lá nos ki no ló gia és ku tya koz me ti kai is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 70%
2. fel adat 30%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 51 621 02 0010 51 01 azo no sí tó szá mú, Eb ren dész meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya
a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20
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2. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 40
Az 51 621 02 0010 51 02 azo no sí tó szá mú, Ku tya ki kép zõ meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek sú -

lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 40
Az 51 621 02 0010 51 03 azo no sí tó szá mú, Ku tya koz me ti kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és ezek

sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 20
3. vizs ga rész: 15
4. vizs ga rész: 15
7. vizs ga rész: 50

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök 
és fel sze re lé sek minimuma

Eb ren dész Ku tya ki kép zõ Ku tya koz me ti kus

Be fo gás ra al kal mas esz kö zök X

Ál lat szál lí tá sá ra al kal mas jármû X

Száj ko sár X

Ku tyák el he lye zé sé re al kal mas ken ne lek X

Ál lat-egész ség ügyi esz kö zök X

A ki kép zés hez szük sé ges nyak ör vek, mo ti vá ci ós eszközök

Pó rá zok (1,2 mé te res ve ze tõ, 10 mé te res nyom kö ve tõ),
ki kö tõ lánc, meg fe le lõ mé re tû szájkosár

X

Õr zõ-vé dõ se gé dek ré szé re tel jes vé dõ fel sze re lés (-öl tö zet,
vé dõ ka rok, bot, ostor, klappé)

X

Kü lön bö zõ mé re tû ap port fák, esz kö zök X

Meg fe le lõ mé re tû ki kép zõ pá lya aka dá lyok kal, bú vó he lyek kel X

Nyí ró gé pek X

Trim me lõk X

Spe ci á lis koz me ti kai esz kö zök X

Mun ka asz tal X

Szá mí tó gép X

Szoft ve rek X

Egyé ni vé dõ fel sze re lés X X X

Mun ka biz ton sá gi be ren de zé sek X X X

Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek X X X”
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7. A 13. sor szá mú
ÁLLATTENYÉSZTÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je ze té nek 2. pont já ban 

a 2. vizs ga rész meg ha tá ro zá sa he lyé be a kö vet ke zõ meg fo gal ma zás lép:
[A szak mai vizs ga ré szei:]
„2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1376–06 Mun ka-, tûz vé de lem, ad mi niszt rá ció fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ad mi niszt rá ció, ter ve zés (nyil ván tar tás ve ze té se, bi zony lat ki töl té se, üz le ti le vél meg írá sa, en ge dély ké ré se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mun ka- és tûz vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Szak mai szoft ver hasz ná la ta
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 40%
3. fel adat 20%”

8. A 14. sor szá mú
ÁLLATTENYÉSZTÕ ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je ze té nek 2. pont já ban a 2. vizs ga rész meg ha tá ro zá sa he lyé be a kö vet ke zõ meg fo -
gal ma zás lép:

[A szak mai vizs ga ré szei:]
„2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1376–06 Mun ka-, tûz vé de lem, ad mi niszt rá ció fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ad mi niszt rá ció, ter ve zés (nyil ván tar tás ve ze té se, bi zony lat ki töl té se, üz le ti le vél meg írá sa, en ge dély ké ré se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mun ka- és tûz vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Szak mai szoft ver hasz ná la ta
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 40%
3. fel adat 20%”

9. A 18. sor szá mú
FÖLDMÉRÕ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IV. fe je ze té ben

– az 54 581 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás szak mai
kö ve tel mény mo dul ja i nak fel so ro lá sát tar tal ma zó táb lá zat utol só sora tör lés re ke rül, a táb lá zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:
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„Az 54 581 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2239–06 Föld mé ré si alap ada tok kal kap cso la tos fel ada tok

2240–06 Föld mé ré si alap tér ké pi adat ke ze lés fel ada tai

2241–06 Fo tog ram met ria fel ada tai

2242–06 A föld mé ré si alap tér kép tar tal má ban vál to zást ered mé nye zõ feladatok

2243–06 Az in gat lan-nyil ván tar tá si ügy in té zés fel ada tai

2244–06 A tér in for ma ti ka fel ada tai

2245–06 Ipa ri ge o dé zia fel ada tai

2246–06 Alap pont sû rí tés és te re pi adat gyûj tés fel ada tai

2247–06 Iro dai fel dol go zás”

– az 54 581 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Tér ké pész tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás szak mai kö ve tel mény mo dul -
ja i nak fel so ro lá sát tar tal ma zó táb lá zat 4. és 5. sora tör lés re ke rül, a táb lá zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

„Az 54 581 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Tér ké pész tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2239–06 Föld mé ré si alap ada tok kal kap cso la tos fel ada tok

2240–06 Föld mé ré si alap tér ké pi adat ke ze lés fel ada tai

2241–06 Fo tog ram met ria fel ada tai

2244–06 A tér in for ma ti ka fel ada tai

2248–06 Kar tog rá fi ai tér kép szer kesz tés fel ada tai

0557–06 CAD-is me re tek”

– az 54 581 01 0001 54 03 azo no sí tó szá mú, Lé te sít mény ge o dé ta szak tech ni kus meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai kö -
ve tel mény mo dul ja i nak fel so ro lá sát tar tal ma zó táb lá zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az 54 581 01 0001 54 03 azo no sí tó szá mú, Lé te sít mény ge o dé ta szak tech ni kus meg ne ve zé sû rá épü lés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2271–06 Lé te sít mény ge o dé zia fel ada tai

– az 54 581 01 0001 54 04 azo no sí tó szá mú, Táv ér zé ke lé si szak tech ni kus meg ne ve zé sû rá épü lés szak mai kö ve tel -
mény mo dul ja i nak fel so ro lá sát tar tal ma zó táb lá zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az 54 581 01 0001 54 04 azo no sí tó szá mú, Táv ér zé ke lé si szak tech ni kus meg ne ve zé sû rá épü lés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

2272–06 A táv ér zé ke lés fel ada tai

10. A 18. sor szá mú
FÖLDMÉRÕ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je ze té nek 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 54 581 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
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4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 15
7. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 15
9. vizs ga rész: 15
Az 54 581 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Tér ké pész tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 10
2. vizs ga rész: 5
3. vizs ga rész: 5
6. vizs ga rész: 25
10. vizs ga rész: 50
15. vizs ga rész: 5
Az 54 581 01 0100 51 01 azo no sí tó szá mú, Di gi tá lis tér kép-ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga -

ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 40
2. vizs ga rész: 60
Az 54 581 01 0100 51 02 azo no sí tó szá mú, Fo tog ram met ri ai ki ér té ke lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 40
3. vizs ga rész: 60
Az 54 581 01 0100 51 03 azo no sí tó szá mú, Föld ügyi szá mí tó gé pes adat ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez

ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 40
4. vizs ga rész: 60
Az 54 581 01 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, In gat lan-nyil ván tar tá si ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren -

delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 20
5. vizs ga rész: 80
Az 54 581 01 0100 52 02 azo no sí tó szá mú, Tér in for ma ti kai me ne dzser asszisz tens meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez 

ren delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
1. vizs ga rész: 40
6. vizs ga rész: 60
Az 54 581 01 0001 54 01 azo no sí tó szá mú, Föld ügyi tér in for ma ti kai szak tech ni kus meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
11. vizs ga rész: 100
Az 54 581 01 0001 54 02 azo no sí tó szá mú, Ka tasz te ri szak tech ni kus meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré szek

és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
12. vizs ga rész: 100
Az 54 581 01 0001 54 03 azo no sí tó szá mú, Lé te sít mény ge o dé ta szak tech ni kus meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs -

ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
13. vizs ga rész: 100
Az 54 581 01 0001 54 04 azo no sí tó szá mú, Táv ér zé ke lé si szak tech ni kus meg ne ve zé sû rá épü lés hez ren delt vizs ga ré -

szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben
14. vizs ga rész: 100
Az 54 581 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 581 01 0100 51 01 azo no sí tó szá mú, Di gi tá -
lis tér kép-ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 25
9. vizs ga rész: 20
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Az 54 581 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 581 01 0100 51 02 azo no sí tó szá mú, Fo tog -
ram met ri ai ki ér té ke lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 25
9. vizs ga rész: 20
Az 54 581 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 581 01 0100 51 03 azo no sí tó szá mú, Föld -
ügyi szá mí tó gé pes adat ke ze lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 25
9. vizs ga rész: 20
Az 54 581 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 581 01 0100 52 01 azo no sí tó szá mú, In gat -
lan-nyil ván tar tá si ügy in té zõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 10
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 25
9. vizs ga rész: 20
Az 54 581 01 0010 54 01 azo no sí tó szá mú, Föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt

vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 581 01 0100 52 02 azo no sí tó szá mú, Tér in -
for ma ti kai me ne dzser asszisz tens meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 10
7. vizs ga rész: 5
8. vizs ga rész: 30
9. vizs ga rész: 25
Az 54 581 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Tér ké pész tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 581 01 0100 51 01 azo no sí tó szá mú, Di gi tá lis tér kép-ke ze lõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

3. vizs ga rész: 5
6. vizs ga rész: 30
10. vizs ga rész: 60
15. vizs ga rész: 5
Az 54 581 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Tér ké pész tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és

ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 581 01 0100 51 02 azo no sí tó szá mú, Fo tog ram met ri ai ki ér -
té ke lõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 5
6. vizs ga rész: 30
10. vizs ga rész: 60
15. vizs ga rész: 5
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Az 54 581 01 0010 54 02 azo no sí tó szá mú, Tér ké pész tech ni kus meg ne ve zé sû el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó az 54 581 01 0100 52 02 azo no sí tó szá mú, Tér in for ma ti kai me ne -
dzser asszisz tens meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
10. vizs ga rész: 70
15. vizs ga rész: 10”

11. A 18. sor szá mú
FÖLDMÉRÕ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je ze té nek 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: A föld mé rõ és tér in for ma ti kai,
il let ve a tér ké pész tech ni kus szak ké pe sí té sek ese té ben a szak dol go zat mi nõ sí té sét – a se gí tõ szak ér tõ ja vas la ta alap -
ján – a vizs ga bi zott ság ál la pít ja meg. A szak dol go zat meg fe lel, ha a bi zott ság leg alább 51%-os ra mi nõ sí ti.”

12. A 18. sor szá mú
FÖLDMÉRÕ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VII. fe je ze te ki egé szül a kö vet ke zõk kel:

„A szak mai vizs ga bi zott ság ban  való rész vé tel re ki je lölt szak mai szer ve zet: Ma gyar Föld mé ré si, Tér ké pé sze ti és Táv -
ér zé ke lé si Tár sa ság.”

13. A 21. sor szá mú
HOBBIÁLLAT-TENYÉSZTÕ ÉS -FORGALMAZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IV. és V. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1711–09 Az ál lat és kör nye ze te, ál lat-egész ség ügyi is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be szer zi az ál lat gon do zá sá hoz és tar tá sá hoz szük sé ges esz kö zö ket, anya go kat
Ki ala kít ja az ál lat tar tá si he lyét
Biz to sít ja az ál lat tar tá sá nak op ti má lis kör nye ze ti és egész ség ügyi fel té te le it
Hoz zá szok tat ja az ál la tot kör nye ze té hez
Fi gye lem mel kí sé ri az ál la tok vi sel ke dé sét, egész sé gi ál la po tát
Tá jé koz tat ja az ál lat or vost az ál lat egész ség ügyi ál la po tá ról
El vég zi az ál la tok ápo lá si és gon do zá si fel ada ta it
Men te sí ti az élõs kö dõk tõl az ál la to kat
El vég zi a ta ka rí tá si és fer tõt le ní té si fel ada to kat
El vég zi az ál lat egész ség ügyi ad mi niszt rá ci ót
Össze sze di az el hul lott ál la to kat, je lö li azo kat, és a ki je lölt gyûj tõ hely re vi szi
Szük ség ese tén ka ran té no zást vé gez
Be tart ja az ál lat vé del mi és ál lat jól lé ti elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
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A Az ál la tok vi sel ke dé se
A Az ál la tok meg fi gye lé se
B Az ál lat kör nye ze ti igé nyei
A Az ete tés és ita tás hi gi é ni á ja
A Az egész sé ges és be teg ál lat élet je len sé gei
B A be teg sé get elõ idé zõ kó ro kok
A Gya ko ribb be teg sé gek kór ké pei
A Be teg sé gek gyógy ke ze lé se
C Ál lat-egész ség ügy ig az ga tá si alap is me re tek
E Az ál la tok ápo lá sa, gon do zá sa
A Az ivó víz mi nõ sé ge
C Kül sõ és bel sõ pa ra zi ták el le ni vé de ke zés
A Az ál la tok kal  való bá nás mód
A A fer tõt le ní tés sze re pe és al kal ma zá sa
B Ál lat nyil ván tar tás ve ze té se
A Te en dõ ál lat be teg ség ese tén
A Zo o nó zi sok
B Ka ran té no zás
A Ál lat vé de lem és ál lat jól lét

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ál lat nyil ván tar tó prog ra mok
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Jel ké pek ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség

Esz kö zök is me re te és hasz ná la ta:
5 A mo sás és fer tõt le ní tés esz kö zei
5 Az ál lat ápo lás esz kö zei
5 Az ál lat rög zí tés esz kö zei
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö ze i nek
5 A klí ma sza bá lyo zás esz kö zei
4 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
Kéz ügyes ség
Pon tos ság
Ál lat sze re tet

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Köz ért he tõ ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1713–09 Ta kar má nyo zás
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A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be szer zi vagy be sze rez te ti a ta kar mányt
Rak tá roz za a ta kar mányt
Elõ ké szí ti, fel dol goz za a ta kar mányt
Ki ada gol ja és ki oszt ja a ta kar mányt
Gon dos ko dik az ál la tok ivó víz el lá tá sá ról
El len õr zi a ta kar mány/táp lá lék mi nõ sé gét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ta kar má nyok al ko tó ré szei
C Ta kar má nyo zá si alap is me re tek (emészt he tõ ség, táp lá ló ér ték, ener gia ér ték, ér té kes ülés)
B Ta kar má nyok cso por to sí tá sa, -is me re te
B Ta kar mány ki egé szí tõk, ada lék- és to xi kus anya gok
A Ta kar má nyok tar tó sí tá sa, tá ro lá sa
A Ta kar má nyok vizs gá la ta
A Ta kar má nyok elõ ké szí té se
A Ta kar má nyok ada go lá sa
A Ta kar má nyok ki osz tá sa
A Ete tõ- és ita tó-be ren de zé sek
A Ivó víz el lá tás, vi ta min ita tás
A Mér le gek al kal ma zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ta kar mány-op ti ma li zá ló prog ra mok
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Jel ké pek ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék

Esz kö zök is me re te és hasz ná la ta:
5 A ta kar mány tá ro lás, tar tó sí tás, elõ ké szí tés és ki osz tás esz kö zei
5 Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
5 Mér le gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Szag lás
Ál lat sze re tet

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Ter ve zés
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In for má ció gyûj tés
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1714–06 Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hasz nál ja a vé dõ fel sze re lé se ket, vé dõ ru há kat
Bal eset ese tén in téz ke dik
El len õr zi a kézi tûz ol tó ké szü lé ket
El vég zi a sze mét és hul la dék ke ze lé sét
Ke ze li a ve szé lyes hul la dé kot
Te vé keny sé gét a tör vényi elõ írások be tar tá sá val vég zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Mun ka vé del mi sza bá lyok, fel ügye le ti rend szer
A Mun kál ta tó mun ka vé del mi fel ada tai
A Mun ka vál la ló mun ka vé del mi fel ada tai
A Mun ka egész ség tan
A Bal eset-el há rí tás, biz ton ság tech ni ka
A Ál ta lá nos te vé keny ség bal eset ese tén
A Spe ci á lis te vé keny ség bal eset ese tén
B A mun ka he lyi tûz vé de lem
A Tûz ve szé lyes anya gok tá ro lá sa
B Tûz ol tó anya gok, esz kö zök és be ren de zé sek
B Kör nye zet vé del mi te vé keny ség
A Ál lat tar tó te nyé sze tek (te le pek) kör nye zet ká ro sí tó ha tá sa
A Vegy sze rek, gyógy sze rek és tá ro lá sa, ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa
B Vil la mos ság biz ton ság tech ni ká ja
A A fer tõt le ní tés, csí ra men te sí tés biz ton ság tech ni ká ja
A La bo ra tó ri u mi esz kö zök, be ren de zé sek biz ton ság tech ni ká ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
5 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Komp lex jel zés rend sze rek
5 Mun ka- és bal eset vé del mi esz kö zök
4 Tûz ol tó esz kö zök

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Tü rel mes ség
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Mo ti vál ha tó ság
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Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Köz ért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Fel fo gó ké pes ség
Ér té ke lés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1727–09 Vál lal ko zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Is me ri a bolt mû kö dé sé hez szük sé ges jog sza bá lyo kat,
Ki vá laszt ja a meg fe le lõ vál lal ko zá si for mát
Pi ac ku ta tá si fel ada to kat vé gez
El vég zi a szük sé ges gaz da sá gi szá mí tá so kat
Üz le ti ter vet ké szít
Be szer zi a bolt mû kö dé sé hez szük sé ges szak ha tó sá gi en ge dé lye ket
Ki vá laszt ja az üz let fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges pénz in té ze tet
El ké szí ti az ügy me net hez szük sé ges szer zõ dé se ket
Mun kál ta tói fel ada to kat lát el
Meg kö ti az üz let biz to sí tá sát
Be in dít ja a vál lal ko zást
Pi ac be fo lyá so lá si te vé keny sé get foly tat
Fi gye lem be ve szi a fo gyasz tói ér dek vé de lem sza bá lya it

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Alap fo gal mak
B Jog sza bá lyok
B Az egyé ni vál lal ko zás ala pí tá sá nak, mû kö dé sé nek, meg szün te té sé nek sza bá lyai
B Tár sas vál lal ko zá si for mák (kkt., bt., kft.) jel lem zõi
C Az üz le ti terv fel épí té se, tar tal ma
B Szak ha tó sá gok fel ada tai, el vá rá sai
C Kap cso lat rend sze rek
C A fo gyasz tó vé de lem sza bá lyo zá sa
C A fo gyasz tó vé de lem in téz mény rend sze re, jog or vos la ti le he tõ sé gek
C Fon to sabb szer zõ dés tí pu sok
C Szer zõ dé sek for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyei
C Mun ka jo gi, mun ka ügyi alap is me re tek
C Biz to sí tá sok, biz to sí tó tár sa sá gok
C Pénz in té ze tek
C A bank vá lasz tás szem pont jai
B Pénz ügyi alap is me re tek
B Adó zá si alap is me re tek
B A fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó tár sa da lom biz to sí tá si alap is me re tek
C Pi ac ku ta tás je len tõ sé ge, mód sze rei
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C Mar ke ting te vé keny ség vég zé se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Tisz tes ség
Ön ál ló ság
Meg bíz ha tó ság
Szer ve zõ kész ség
Koc ká zat vál la lás
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kez de mé nye zõ kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kom mu ni ká ci ós kész ség
Ha tá ro zott ság
Pre zen tá ci ós kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze re zõ ké pes ség
Kre a ti vi tás
In for má ció gyûj tés
Kö vet kez te té si ké pes ség
Ter ve zés
Ér té ke lés
Kont roll (el len õr zés)
Hely zet fel is me rés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1730–09 Te nyész tés, sza po rí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Cso por to sít ja és szét vá lo gat ja az ál la to kat
El vég zi a pá ro sí tá so kat
Elõ ké szí ti a te nyész té si do ku men tu mo kat
El vég zi az ál la tok bí rá la tát
El vég zi az ál lat je lö lé se ket
Sza po rít ja az ál la to kat
Fel ne ve li az utó do kat
Gon dos ko dik a te nyész ál la tok tar tá sá ról, ta kar má nyo zá sá ról

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Alap fo gal mak
B Ál lat cso por tok ki ala kí tá sá nak szem pont jai
B A pá ro sí tás sza bá lyai
B Pá ro sí tá si terv
B Faj ta stan dar dok
B Te nyész ki vá lasz tás
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B Te nyész cél ki tû zé se
B Faj ta tí pus meg vá lasz tá sa
B Te nyész té si el já rá sok
B Sza po rí tás mód jai
B Ivar érett ség, te nyész érett ség
B Ivar zás tü ne tei, pa ra mé te rei, rend el le nes sé gei
B Pá roz ta tás mód jai
B Mes ter sé ges ter mé ke nyí tés
B Vem hes ség
B Szü lés, el lés, fi a lás
B Köl tés, kel te tés, ke lés
B Az utó dok fel ne ve lé se
B Anyai tu laj don sá gok
B Te nyész ál la tok tu laj don sá gai
B Te nyész ál la tok tar tá sa, ta kar má nyo zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ál lat nyil ván tar tó prog ra mok al kal ma zá sa
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Ál lat sze re tet

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Irá nyí tá si kész ség
Köz ért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kont roll (el len õr zés)
In for má ció gyûj tés
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1731–09 Ke res ke de lem

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Kap cso la tot tart
Ki ala kít ja az üz le tét
Be szer zé se ket vé gez
Kész let gaz dál ko dást foly tat
Ki ala kít ja az ára it
Is me ri a ve võk igé nye it
In té zi az ér té ke sí tést
Be tart ja a pénz ke ze lé si sza bá lyo kat
Rek lá mot ké szít az üz let nek
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El vég zi az ál la tok szál lí tá sát
Ki ál lít ja a bi zony la to kat
El vég zi a lel tá ro zást

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Alap fo gal mak
B Ke res ke del mi tör vény
C A ke res ke del mi egy ség kül sõ, bel sõ ki ala kí tá sa
C Az áru be szer zés mód jai, be fo lyá so ló té nye zõi
B Az áru be szer zés le bo nyo lí tá sa
C A kész le te zés le bo nyo lí tá sa
B A kész let gaz dál ko dás
B Ár kép zé si stra té gi ák
C A vá sár lás in dí té kai, a vá sár lá si dön tés fo lya ma ta
C Ter mék fe le lõs ség
C Fo gyasz tó vé del mi is me re tek
B Fo gyasz tói ér de kek ér vé nye sí té se
C Ha tó sá gi el len õr zés
B Kom mu ni ká ci ós el vá rá sok
C Kom mu ni ká ci ós fel ada tok
C Az üz le ti tár gya lás ter ve zé se, le bo nyo lí tá sa
A Az üz le ti le ve le zés sza bá lyai
B Az ér té ke sí tés fo lya ma ta
C A rek lá mo zás mód ja, esz kö zei
B A jó rek lám is mér vei
C A hob bi ál la tok szál lí tá sa
C Az ál la tok és a jár mû elõ ké szí té se
A A bi zony la tok tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyei
C A te nyész tés és a for gal ma zás bi zony la tai
A A pénz ke ze lés re vo nat ko zó sza bá lyok
B A szám lá zás, nyug ta adás sza bá lyai
A A könyv vi tel alap el vei
B A lel tá ro zás mó do za tai
A A lel tá ro zás ad mi niszt rá ci ós te vé keny sé ge

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
4 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
4 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:

Meg bíz ha tó ság

Fe le lõs ség tu dat

Ön ál ló ság

Tü re lem

Dön tés ké pes ség

Kül sõ meg je le nés

Tár sas kom pe ten ci ák:

Kap cso lat te rem tõ kész ség

Köz ért he tõ ség

Mo ti vá ló kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Ér té ke lés
Kont roll (el len õr zés)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

Az 51 621 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hob bi ál lat-te nyész tõ és -for gal ma zó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés
 szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1711–09 Az ál lat és kör nye ze te, ál lat-egész ség ügyi is me re tek

1713–09 Ta kar má nyo zás

1714–06 Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem

1727–09 Vál lal ko zás

1730–09 Te nyész tés és sza po rí tás

1731–09 Ke res ke de lem

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1711–09 Az ál lat és kör nye ze te, ál lat-egész ség ügyi is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az adott ál lat faj op ti má lis kör nye ze té nek ki ala kí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ál lat-egész ség ügyi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1713–09 Ta kar má nyo zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az adott ál lat faj nak meg fele lõen a ren del ke zés re álló ta kar má nyok, ki vá lasz tá sa, vizs gá la ta, elõ ké szí té se és ki ada go -

lá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
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A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ta kar má nyo zás ta ni is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1714–06 Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írások is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1727–06 Vál lal ko zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A vál lal ko zás lét re ho zá sa és mû köd te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1730–09 Te nyész tés, sza po rí tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Te nyész té si do ku men tu mok ki töl té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Hob bi ál lat-fa jok te nyész té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 60%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1731–09 Ke res ke de lem
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ke res ke del mi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ke res ke del mi szi tu á ci ós fel adat
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%
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3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 51 621 01 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hob bi ál lat-te nyész tõ és -for gal ma zó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren -
delt vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 30
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 15
5. vizs ga rész: 15
6. vizs ga rész: 20

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –”

14. A 22. sor szá mú
INSZEMINÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je ze té nek 2. pont já ban

a 2. vizs ga rész meg ha tá ro zá sa he lyé be a kö vet ke zõ meg fo gal ma zás lép: 
[A szak mai vizs ga ré szei:]
„2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1376–06 Mun ka-, tûz vé de lem, ad mi niszt rá ció fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Ad mi niszt rá ció, ter ve zés (nyil ván tar tás ve ze té se, bi zony lat ki töl té se, üz le ti le vél meg írá sa, en ge dély ké ré se)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Mun ka- és tûz vé del mi fel ada tok
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Szak mai szoft ver hasz ná la ta
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 40%
3. fel adat 20%”

15. A 24. sor szá mú
LABORÁLLAT-TENYÉSZTÕ ÉS -GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

IV. és V. fe je ze té nek he lyé be a kö vet ke zõ meg fo gal ma zás lép:

„IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1711–09 Az ál lat és kör nye ze te, ál lat-egész ség ügyi is me re tek

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be szer zi az ál lat gon do zá sá hoz és tar tá sá hoz szük sé ges esz kö zö ket, anya go kat
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Ki ala kít ja az ál lat tar tá si he lyét
Biz to sít ja az ál lat tar tá sá nak op ti má lis kör nye ze ti és egész ség ügyi fel té te le it
Hoz zá szok tat ja az ál la tot kör nye ze té hez
Fi gye lem mel kí sé ri az ál la tok vi sel ke dé sét, egész sé gi ál la po tát
Tá jé koz tat ja az ál lat or vost az ál lat egész ség ügyi ál la po tá ról
El vég zi az ál la tok ápo lá si és gon do zá si fel ada ta it
Men te sí ti az élõs kö dõk tõl az ál la to kat
El vég zi a ta ka rí tá si és fer tõt le ní té si fel ada to kat
El vég zi az ál lat egész ség ügyi ad mi niszt rá ci ót
Össze sze di az el hul lott ál la to kat, je lö li azo kat, és a ki je lölt gyûj tõ hely re vi szi
Szük ség ese tén ka ran té no zást vé gez
Be tart ja az ál lat vé del mi és ál lat jól lé ti elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Az ál la tok vi sel ke dé se
A Az ál la tok meg fi gye lé se
B Az ál lat kör nye ze ti igé nyei
A Az ete tés és ita tás hi gi é ni á ja
A Az egész sé ges és be teg ál lat élet je len sé gei
B A be teg sé get elõ idé zõ kó ro kok
A Gya ko ribb be teg sé gek kór ké pei
A Be teg sé gek gyógy ke ze lé se
C Ál lat-egész ség ügy ig az ga tá si alap is me re tek
E Az ál la tok ápo lá sa, gon do zá sa
A Az ivó víz mi nõ sé ge
C Kül sõ és bel sõ pa ra zi ták el le ni vé de ke zés
A Az ál la tok kal  való bá nás mód
A A fer tõt le ní tés sze re pe és al kal ma zá sa
B Ál lat nyil ván tar tás ve ze té se
A Te en dõ ál lat be teg ség ese tén
A Zo o nó zi sok
B Ka ran té no zás
A Ál lat vé de lem és ál lat jól lét

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ál lat nyil ván tar tó prog ra mok
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
6 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Jel ké pek ér tel me zé se
6 Ele mi szá mo lá si kész ség

Esz kö zök is me re te és hasz ná la ta:
5 A mo sás- és fer tõt le ní tés esz kö zei
5 Az ál lat ápo lás esz kö zei
5 Az ál lat rög zí tés esz kö zei
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö ze i nek
5 A klí ma sza bá lyo zás esz kö zei
4 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Ön ál ló ság
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Kéz ügyes ség
Pon tos ság
Ál lat sze re tet

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Köz ért he tõ ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1713–09 Ta kar má nyo zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Be szer zi vagy be sze rez te ti a ta kar mányt
Rak tá roz za a ta kar mányt
Elõ ké szí ti, fel dol goz za a ta kar mányt
Ki ada gol ja és ki oszt ja a ta kar mányt
Gon dos ko dik az ál la tok ivó víz el lá tá sá ról
El len õr zi a ta kar mány/táp lá lék mi nõ sé gét

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ta kar má nyok al ko tó ré szei
C Ta kar má nyo zá si alap is me re tek (emészt he tõ ség, táp lá ló ér ték, ener gia ér ték, ér té kes ülés)
B Ta kar má nyok cso por to sí tá sa, is me re te
B Ta kar mány ki egé szí tõk, ada lék- és to xi kus anya gok
A Ta kar má nyok tar tó sí tá sa, tá ro lá sa
A Ta kar má nyok vizs gá la ta
A Ta kar má nyok elõ ké szí té se
A Ta kar má nyok ada go lá sa
A Ta kar má nyok ki osz tá sa
A Ete tõ- és ita tó-be ren de zé sek
A Ivó víz el lá tás, vi ta min ita tás
A Mér le gek al kal ma zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
4 Ta kar mány-op ti ma li zá ló prog ra mok
4 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Jel ké pek ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék

Esz kö zök is me re te és hasz ná la ta:
5 A ta kar mány tá ro lás, tar tó sí tás, elõ ké szí tés és ki osz tás esz kö zei
5 Ete tõ- és ita tó be ren de zé sek
5 Mér le gek

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
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Ön ál ló ság
Pon tos ság
Szag lás
Ál lat sze re tet

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ha tá ro zott ság
Irá nyí tá si kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1714–06 Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Hasz nál ja a vé dõ fel sze re lé se ket, vé dõ ru há kat
Bal eset ese tén in téz ke dik
El len õr zi a kézi tûz ol tó ké szü lé ket
El vég zi a sze mét és hul la dék ke ze lé sét
Ke ze li a ve szé lyes hul la dé kot
Te vé keny sé gét a tör vényi elõ írások be tar tá sá val vég zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Mun ka vé del mi sza bá lyok, fel ügye le ti rend szer
A Mun kál ta tó mun ka vé del mi fel ada tai
A Mun ka vál la ló mun ka vé del mi fel ada tai
A Mun ka egész ség tan
A Bal eset-el há rí tás, biz ton ság tech ni ka
A Ál ta lá nos te vé keny ség bal eset ese tén
A Spe ci á lis te vé keny ség bal eset ese tén
B A mun ka he lyi tûz vé de lem
A Tûz ve szé lyes anya gok tá ro lá sa
B Tûz ol tó anya gok, esz kö zök és be ren de zé sek
B Kör nye zet vé del mi te vé keny ség
A Ál lat tar tó te nyé sze tek (te le pek) kör nye zet ká ro sí tó ha tá sa
A Vegy sze rek, gyógy sze rek és tá ro lá sa, ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa
B Vil la mos ság biz ton ság tech ni ká ja
A A fer tõt le ní tés, csí ra men te sí tés biz ton ság tech ni ká ja
A La bo ra tó ri u mi esz kö zök, be ren de zé sek biz ton ság tech ni ká ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
5 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Komp lex jel zés rend sze rek
5 Mun ka- és bal eset vé del mi esz kö zök
4 Tûz ol tó esz kö zök
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Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Tü rel mes ség
Szer ve zõ kész ség
Dön tés ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyí tá si kész ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Köz ért he tõ ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Fel fo gó ké pes ség
Ér té ke lés
Kont roll (el len õr zõ ké pes ség)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Ter ve zés
Lo gi kus gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1715–09 Mû sza ki és kar ban tar tá si fel ada tok

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
El vég zi a ki sebb kar ban tar tá si fel ada to kat
Fo lya ma to san ja vít ja, pó tol ja az el hasz ná ló dott be ren de zé si tár gya kat
Rend ben tart ja a lá to ga tó te ret
Ké szen lét ben tart ja a ka ran tén he lyi sé ge ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Áb rá zo lás és mé ret meg adás
D Épí té sze ti szer ke ze ti ele mek
C Az épí té szet ben hasz ná la tos anya gok
B Az épü le tek kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek
B Ál lat há zak fel épí té se, tí pu sai
D Épü let gé pé sze ti meg ol dá sok
B Ket re cek, áll vá nyok és egyéb ál lat tar tó-be ren de zé sek
A Ete tõ- és ita tó-be ren de zé sek
C A szû rõk, sze le pek, kap cso lók és mo to rok is me re te
A A csí ra men tes-kör nye zet ki ala kí tá sá nak gé pei, esz kö zei
A Ál lat je lö lés, azo no sí tás esz kö zei
B Az au to ma ti zá lás esz kö zei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
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5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 Jel ké pek ér tel me zé se
5 Komp lex jel zés rend sze rek
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék
5 Kéz ügyes ség

Esz kö zök is me re te és hasz ná la ta:
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö zei
5 Kli ni kai vizs gá la tok esz kö zei
5 A klí ma sza bá lyo zás esz kö zei
5 La bor tech ni kai esz kö zök
4 Ál lat mû tõ be ren de zé sei, esz kö zei
5 A min ta vé tel esz kö zei

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Ön ál ló ság
Kéz ügyes ség
Ki tar tás
Ru gal mas ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Mo ti vál ha tó ság
Fo gal ma zó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ter ve zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1716–09 Te nyész tés és gon do zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Te nyész ti a ta kar má nyul szol gá ló ál la to kat
Je lö li és je löl te ti az ál la tot
Cso por to sít ja és szét vá lo gat ja az ál la to kat
Fel ké szí ti az ál la tot az el szál lí tás ra
El vég zi az ál lat nyí rá sát
Meg mé ri az ál la tot
Fog lal ko zik az ál lat tal (moz gat ja)
Szük ség ese tén kor lá toz za az ál la tot a sza bad moz gás ban
Ki vá laszt ja az egy más hoz illõ te nyész ál la to kat
Biz to sít ja a te nyész ál lat spe ci á lis igé nye i nek meg fe le lõ gon do zást, el he lye zést
Te nyész ti az ál la to kat
Pá roz tat ja az ál la to kat
Mes ter sé ges ter mé ke nyí tést vé gez, vagy se gí ti az in sze mi ná tor mun ká ját
Fel ké szül az el lés re/fi a lás ra
Se gít az ál lat el lé sé ben/fi az ta tás ban
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El vá laszt ja az utó dot
Gon doz za az utó dot
Nyo mon kö ve ti az utó dok fej lõ dé sét
Sze lek tá lást vé gez
To jást szed
Fi gye lem mel kí sé ri a kel te tés fo lya ma tát, a ke lést
El vég zi a fe jés sel kap cso la tos te en dõ ket
Kap cso la tot tart a be szál lí tók kal, meg ren de lõk kel
Be szá mol fe let te sé nek az ál lat ál lo mány ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról, prob lé mák ról
Ki- és be hajt ja az ál la to kat
Meg nyit ja az ál lat há zat
Napi mun ka ren det ál lít össze
El vég zi a zá rás kö rü li te en dõ ket
Cso por tot ve zet

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Az ál la ti szer ve zet fel épí té se
A Test tá jé kok
A Szer vek, szerv rend sze rek fel épí té se, mû kö dé se
A Te nyész té si alap fo gal mak
C Do mesz ti ká ció és akk li ma ti zá ció
B Kül sõ és bel sõ ér ték mé rõ tu laj don sá gok
C Örök lés ta ni is me re tek
A A la bor ál la tok sza po rí tá sa, te nyész té se
A Ne me sí tés (törzs köny ve zés, te nyész ki vá lasz tás, te nyész té si el já rá sok)
A Az inb red tör zsek és outb red ál lo má nyok fenn tar tá sa
C A la bor ál lat fo gal ma, a faj meg vá lasz tá sa
A A la bo ra tó ri u mi ál la tok tar tás tech no ló gi á ja
B A rit ka la bo ra tó ri u mi ál la tok tar tás tech no ló gi á ja
A Az ál la tok tar tós és ide ig le nes je lö lé se
A Az ál la tok mér le ge lé se
D Az ál lat moz ga tá sa
A Az ál la tok meg fo gá sa, rög zí té se
E A fe jés mun ka mû ve le tei
A Az ál la tok meg fi gye lé se
A Ivar ta la ní tás
A La bor ál la tok el he lye zé sé nek ál lat vé del mi elõ írásai
B Az ál lat szál lí tás tör vényi elõ írásai
A Az ál lat meg fo gás, -rög zí tés és -je lö lés sza bá lyai
B Ál lat há zak, ál lat szo bák fel épí té se, tí pu sai
A Az ál lat ház hi gi é ni ai szint jei
A Zsi li pe lés
A Fer tõt le ní tõ, ste ri li zá ló be ren de zé sek
A Ka ran té no zás
A Mér le gek hasz ná la ta
A Ál lat je lö lés, azo no sí tás esz kö ze i nek hasz ná la ta

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
5 Ál lat nyil ván tar tó prog ra mok
5 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
5 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
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5 Kéz írás
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 Ide gen nyel vû ol va sott szö veg meg ér té se
3 Te le fo ná lás ide gen nyel ven
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
2 Rajz ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Jel ké pek ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék

Esz kö zök is me re te és hasz ná la ta:
5 Ket re cek, áll vá nyok, ál lat tar tó-be ren de zé sek
5 Az ál lat rög zí tés esz kö zei
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö zei
5 A klí ma sza bá lyo zás esz kö zei
4 Ál lat szál lí tó-ket re cek, -jár mû vek
5 Mér le gek
2 A fe jõ be ren de zés
2 A kel te tõ gép

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál lat sze re tet
Fe le lõs ség tu dat
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ön ál ló ság
Kéz ügyes ség
Pon tos ság
Tü rel mes ség
Lá tás
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Szor ga lom, igye ke zet
Ki tar tás
Kül sõ meg je le nés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyí tá si kész ség
Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Köz ért he tõ ség
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Fel fo gó ké pes ség
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
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Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Ér té ke lés
Nyi tott hoz zá ál lás
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze rek ben  való gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1717–09 Kí sér le ti te vé keny ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ ké szí ti az ál la tot kí sér le ti/mû té ti be avat ko zás ra
Elõ ké szí ti a ke ze lés hez szük sé ges esz kö zö ket, gyógy sze re ket
Elõ se gí ti az ál lat könnyebb ke zel he tõ sé gét
Se gí ti az ál lat or vos kí sér le ti te vé keny sé gét
El vég zi a fel me rü lõ konk rét gyógy sze re lé se ket, ke ze lé se ket az ál lat or vos uta sí tá sai alap ján
A mû té tek so rán se gí ti az ál lat or vos mun ká ját: elõ ké szí tés, asszisz ten si fel ada tok, utó meg fi gye lés
Fo lya ma to san ve ze ti a kí sér le ti nap lót
Be avat ko zás után el vég zi a fel hasz nált esz kö zök tisz tí tá sát, fer tõt le ní té sét
Ke ze li az ál la tot
Ke zel te ti az ál la tot
Vég re hajt ja a min ta vé telt
Össze sze di az el hul lott ál la to kat, je lö li azo kat, és a ki je lölt gyûj tõ hely re vi szi
Elõ ké szí ti az el hul lott ál lat bon co lá sát
Köz re mû kö dik a bon co lás vég re haj tá sá ban
El vég zi a bon co lás utá ni te en dõ ket
In for má ci ót nyújt a tu do má nyos mun kák hoz
Köz re mû kö dik a tu do má nyos mun kák ban
Fo lya ma to san részt vesz to vább kép zé se ken
Szak fo lyó ira to kat elõ fi zet, szak iro dal mat rend sze re sen ol vas sa
Ok tat ja a be osz tott di á ko kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
A Az ál la tok kal  való kí mé le tes bá nás mód
A Az ál la tok rög zí té se
A Az ál la tok meg fi gye lé se
A Ivar ta la ní tás
A Kli ni kai vizs gá la tok
A Se géd ke zés az ál lat or vo si be avat ko zás nál
A Gyógy szer, vi ta min be adá sa
B Min ta vé tel, szö vet ta ni és kór bon co lá sos vizs gá lat ra
A Az ál la tok gon do zá sá nak, ápo lá sá nak ál lat vé del me
A Az ál la tok ke ze lé sé nek ál lat vé del me
B Nem zet kö zi sza bá lyo zás
B Ha zai jogi sza bá lyo zás
B Kí sér let en ge dé lyez te té se
C Ada tok köz zé té te le
B Fáj da lom és nél kü lö zés
C Az ál lat kí sér let mé re te zé se
A Az ér zés te le ní tés tech ni ká ja
A Az ál lat meg fo gás, -rög zí tés és -je lö lés
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A Elõ ké szí tés in jek ci ó zás ra, mû tét re
A A vér vé tel és vér ke ze lés mód jai
B Az izo tóp-, a fer tõ zõ- és a mû té ti tech ni ka
C Át szá mí tás más ál lat ra, em ber re
C A fer tõ zött ség ha tá sa a kí sér le ti ered mény re
A A szen ve dés men tes ha lál al kal ma zá sa
B Ál lat men tes kí sér le ti el já rá sok
C Sta tisz ti kai ada tok ér té ke lé se
A Vegy sze rek, gyógy sze rek és tá ro lá sa, ke ze lé se, ár tal mat la ní tá sa
A A fer tõt le ní tés, csí ra men te sí tés biz ton ság tech ni ká ja
A A la bo ra tó ri u mi esz kö zök, be ren de zé sek biz ton ság tech ni ká ja

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
5 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
5 In for má ció for rá sok ke ze lé se
5 Jel ké pek ér tel me zé se
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék

Esz kö zök is me re te és hasz ná la ta:
5 Az ál lat rög zí tés esz kö zei
5 A je lö lés és azo no sí tás esz kö zei
5 Kli ni kai vizs gá la tok esz kö zei
5 La bor tech ni kai esz kö zök
4 Ál lat mû tõ be ren de zé se i nek esz kö zei
5 A min ta vé tel esz kö zei
5 A mo sás és fer tõt le ní tés esz kö zei
5 A csí ra men tes-kör nye zet ki ala kí tá sá nak esz kö zei

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál lat sze re tet
Meg bíz ha tó ság
Fe le lõs ség tu dat
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ön ál ló ság
Kéz ügyes ség
Pon tos ság
Tü rel mes ség
Lá tás
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Szor ga lom, igye ke zet
Ki tar tás
Szag lás

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Ha tá ro zott ság
Kap cso lat fenn tar tó kész ség
Ud va ri as ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Irá nyí tá si kész ség
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Fo gal ma zó kész ség
Nyelv he lyes ség
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Köz ért he tõ ség
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Mód sze res mun ka vég zés
Fel fo gó ké pes ség
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze rek ben  való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1718–06 Gaz dál ko dás és nyil ván tar tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Meg is me ri a mun ka kö rét érin tõ mi nõ ség biz to sí tá si rend sze re ket
Nyil ván tar tást ve zet
Bi zony la tot, szám lát ír
Anyag ke ze lést, lel tá ro zást hajt vég re
Kal ku lá ci ós szá mí tá so kat vé gez
Meg is me ri a vál lal ko zás be in dí tá sá hoz szük sé ges elõ írásokat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Nem zet kö zi sza bá lyo zás
B Ha zai jogi sza bá lyo zás
C Ter mé sze ti erõ for rá sok
C A mun ka erõ
C A ter me lé si esz kö zök
B Vál lal ko zá si for mák
C Üz le ti vál lal ko zás ter ve zé se
B Gaz dál ko dás ered mé nyes sé ge
B Hi te le zés
B Kom mu ni ká ció
B Konf lik tus ke ze lés
C Ál ta lá nos jogi is me re tek
C Jog vi szo nyok alap jai (tu laj don jog, kö tel mi jog)
B Mun ka jog, mun ka ügy
B A mun ka nél kü li vé vá lás jogi alap jai
B Adó zá si for mák
C Mar ke ting alap fo gal mak
C Pi ac ku ta tás
C Ter mé kek, szol gál ta tá sok ér té ke sí té se
C Rek lám
A Szám vi te li bi zony la tok
A Egyéb bi zony la tok
B Könyv vi tel alap el vei, egy sze res könyv ve ze tés
A Lel tá ro zás, lel tár
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 ECDL 1. m. IT alap is me re tek
2 ECDL 2. m. Ope rá ci ós rend sze rek
2 ECDL 3. m. Szö veg szer kesz tés
2 ECDL 4. m. Táb lá zat ke ze lés
2 ECDL 5. m. Adat bá zis-ke ze lés
2 ECDL 7. m. In for má ció és kom mu ni ká ció
4 Esz köz- és anyag nyil ván tar tó prog ra mok
5 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
5 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
5 Kéz írás
5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
5 Köz nyel vi be széd kész ség
5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vi írás kész ség, fo gal ma zás írás ban
5 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
5 Szak mai nyel vû be széd kész ség
4 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Meg bíz ha tó ság
Pre ci zi tás
Fe le lõs ség tu dat
Fej lõ dõ ké pes ség, ön fej lesz tés
Ön ál ló ság
Pon tos ság
Tü rel mes ség
El hi va tott ság, el kö te le zett ség
Dön tés ké pes ség
Ru gal mas ság
Kül sõ meg je le nés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Mo ti vál ha tó ság
Nyelv he lyes ség
Köz ért he tõ ség
Mo ti vá ló kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Fel fo gó ké pes ség
Em lé ke zõ ké pes ség (is me ret meg õr zés)
Ál ta lá nos ta nu ló ké pes ség
Is me re tek he lyén  való al kal ma zá sa
Hely zet fel is me rés
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Ér té ke lés
Nyi tott hoz zá ál lás
Kont roll (el len õr zés)
Lé nyeg fel is me rés (lé nyeg lá tás)
Új öt le tek, meg ol dá sok ki pró bá lá sa
Ter ve zés
In for má ció gyûj tés
Lo gi kus gon dol ko dás
Rend sze rek ben  való gon dol ko dás
Át te kin tõ ké pes ség
Nu me ri kus gon dol ko dás, ma te ma ti kai kész ség
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Az 52 621 02 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, La bor ál lat-te nyész tõ és -gon do zó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

1711–09 Az állat és környezete, állat-egészségügyi ismeretek

1713–09 Takarmányozás

1714–06 Munka-, tûz- és környezetvédelem

1715–09 Mûszaki és karbantartási feladatok

1716–09 Tenyésztés és gondozás

1717–09 Kísérleti tevékenység

1718–06 Gazdálkodás és nyilvántartás

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nú sí tó bi zo nyít vány
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1711–09 Az ál lat és kör nye ze te, ál lat-egész ség ügyi is me re tek
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az adott ál lat faj op ti má lis kör nye ze té nek ki ala kí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ál lat-egész ség ügyi is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1713–09 Ta kar má nyo zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Az adott ál lat faj nak meg fele lõen a ren del ke zés re álló ta kar má nyok vizs gá la ta, elõ ké szí té se és ki ada go lá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ta kar má nyo zás ta ni is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 60%
2. fel adat 40%
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3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1714–06 Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé de lem
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Mun ka-, tûz- és kör nye zet vé del mi elõ írások is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1715–09 Mû sza ki és kar ban tar tá si fel ada tok
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A la bor ál lat-te nyész tés ben hasz ná la tos gé pek, be ren de zé sek mû kö dé sé nek is mer te té se, mû köd te té se és kar ban tar tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1716–09 Te nyész tés és gon do zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Te nyész té si és gon do zá si fel ada tok vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Az adott la bo ra tó ri u mi ál lat tar tás tech no ló gi ai igé nye i nek le írá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Az adott la bo ra tó ri u mi ál lat te nyész té si és gon do zá si mun ká i nak is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 35%
2. fel adat 35%
3. fel adat 30%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1717–09 Kí sér le ti te vé keny ség
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Adott la bo ra tó ri u mi ál la ton be avat ko zás vég re haj tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kí sér let ta ni alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A ke ze lé sek, kí sér le ti el já rá sok is mer te té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ: 20 perc, vá lasz adá si idõ: 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 35%
2. fel adat 35%
3. fel adat 30%
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7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1718–06 Gaz dál ko dás és nyil ván tar tás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
A ren del ke zés re álló bi zony la tok ki töl té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

Az 52 621 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, La bor ál lat-te nyész tõ és -gon do zó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt
vizs ga ré szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 20
2. vizs ga rész: 10
3. vizs ga rész: 10
4. vizs ga rész: 10
5. vizs ga rész: 20
6. vizs ga rész: 20
7. vizs ga rész: 10

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei

A szak ké pe sí tés hez, el ága zás hoz ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se.
Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, ille tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver se -

nyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt el éri. Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével
a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek át la ga sze rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si
rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont jai: –”

16. A 27. sor szá mú
MÉHÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je ze té nek 1. pont ja ki egé szül a kö -

vet ke zõk kel:
„Vizs gáz ta tás sa ját sá gos fel té te lei:
Gya kor la ti vizs ga csak áp ri lis 15. és szep tem ber 15. kö zött szer vez he tõ.”

17.  A 38. sor szá mú
HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI IV. és V. fe je ze -

té nek he lyé be a kö vet ke zõ meg ha tá ro zás lép:

„IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa:

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Fel ve szi a te vé keny sé gé hez elõ írt mun ka ru hát, vé dõ ru hát és vé dõ fel sze re lést
Át ve szi a mun ka te rü le tet
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Meg is me ri az el vég zen dõ fel ada tot
Fel mé ri a szük sé ges anya go kat, esz kö zö ket
Be tart ja a mun ka-, tûz-, kör nye zet vé del mi, hi gi é ni ai és a mi nõ ség biz to sí tá si elõ írásokat
El vég zi az elõ írt tisz tí tá si és fer tõt le ní té si mun ká kat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mun ka- és vé dõ ru há val szem be ni kö ve tel mé nyek
B Vé dõ esz kö zök
B Mun ka te rü let jel lem zõi
B Mun ka vég zés hez szük sé ges alap-, se géd-, já ru lé kos és ada lék anya gok
A Biz ton sá gos mun ka fel té te lei
A Hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek
B Élel mi szer biz ton ság (HACCP) és mi nõ ség biz to sí tás
B Kör nye zet vé del mi, tûz vé del mi sza bá lyok
B Tisz tí tó- és fer tõt le ní tõ sze rek
C Ta ka rí tá si, tisz tí tá si, fer tõt le ní té si mó dok

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Fe le lõs ség tu dat

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hi gi é ni ás szem lé let
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Tech no ló gi ai és/vagy ter me lé si szá mí tá so kat vé gez
Át ve szi és elõ ké szí ti a gyár tás hoz szük sé ges anya go kat
A mun ka meg kez dé se elõtt el len õr zi a gé pe ket, be ren de zé se ket, esz kö zö ket
Fel ügye li a gé pek, be ren de zé sek mû kö dé sét, szük ség ese tén be avat ko zik
Részt vesz a kar ban tar tá si mun kák ban
Elõ ké szí ti, el len õr zi a cso ma go ló anya go kat, cso ma gol ja a kész ter mé ket
A kész ter mé ket át ad ja a hû tõ- vagy tá ro ló rak tár nak és/vagy el vég zi a rak tá ro zást
A ha tá lyos sza bá lyo zá sok sze rint ke ze li a kép zõ dõ hul la dé kot

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szak mai szá mí tá sok
B Nyers anyag-át vé te li el já rá sok
B A gyár tás hoz szük sé ges gé pek, be ren de zé sek mû kö dé si elve
B Gép ke ze lés
C A gé pek, be ren de zé sek kar ban tar tá sa
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
B Cso ma go ló anya gok, cso ma go ló esz kö zök
B A rak tá ro zás alap el vei
B Hû tõ- és tá ro ló rak tá ro zás
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B Hul la dék ke ze lé si el já rá sok
D Mel lék ter mé kek hasz no sí tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Komp lex esz köz hasz ná la ti ké pes ség
4 Nyers anya gát vé tel hez szük sé ges la bor esz kö zök hasz ná la ta
3 Cso ma go lá si jel ké pek ér tel me zé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Pon tos ság
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Gya kor la ti as fel adat ér tel me zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Alap anya got vizs gál és/vagy el len õriz
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi te vé keny sé get foly tat

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C La bo ra tó ri u mi alap mé ré sek, alap mû ve le tek
C Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Min ta vé tel
B Alap anyag-mi nõ sí tés
B Kész ter mék-mi nõ sí tés
B Gyár tás kö zi el len õr zé sek alap el vei
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
C Do ku men tu mok, nap lók ve ze té se
C Gaz dál ko dá si alap is me re tek
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
1 Ele mi szin tû szá mí tó gép-hasz ná lat
5 Mennyi ség ér zék
3 Köz nyel vi be széd kész ség
4 La bor tech ni kai esz kö zök hasz ná la ta
5 Ele mi szá mo lá si kész ség
3 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság
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Meg bíz ha tó ság
El hi va tott ság
El kö te le zett ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Hely zet fel is me rés
Nu me ri kus gon dol ko dás
Ma te ma ti kai kész ség

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0544–06 El sõd le ges fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ál la tot át vesz
Vá gás ra elõ ké szít
Ká bí tást vé gez
Vág vagy szúr, elv érez tet, vért ke zel
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fejt
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré szek re for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
D Szar vas mar ha faj ták és tí pu sok
B Szar vas mar ha csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
D Ser tés faj ták és tí pu sok
B Ser tés csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B Juh faj ták és tí pu sok, szö ve tei, üre gi szer vei
C A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szer zõ dé sek
C Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
C Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
C Mar ha vá gás
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C Ser tés vá gás
C Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
C Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
C Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
C Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
D El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök hasz ná la ta
4 Szál lí tó esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Lá tás
Kéz ügyes ség
Sta bil kéz tar tás
Erõs fi zi kum
Mo no tó ni a tû rés

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0519–06 Hús- és tar tó sí tó ipa ri nyers anyag-fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ke ver
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ ke ze lést vé gez
Hõ el vo nás sal tar tó sít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ke ve rés cél ja és al kal ma zá sá nak
B Lég te le ní tés mód jai és al kal maz ha tó sá ga
B Zá rás cél ja, al kal ma zá sa a cso ma go ló edény tõl füg get le nül
B Zá rás el len õr zé sé nek mód jai, a cso ma go ló edény anya gá tól füg gõ en
B Hõ ke ze lés ma gya rá za ta, mód jai, be fo lyá so ló té nye zõk
B Hõ ke ze lés be ren de zé sei és azok mû kö dé se
B Hõ el vo nás lé nye ge, mód jai, be fo lyá so ló té nye zõk

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
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Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö vet kez te té si ké pes ség
Lo gi kus gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0545–06 Má sod la gos fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Anya go kat elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hús össze té te le, fel épí té se, hús ban vég be me nõ fo lya ma tok, osz tá lyo zás
C Rom lá sok faj tái
C Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
C Bi o ló gi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
C Gyár tá si sza lon na
C Bel sõ sé gek
B Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
C Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
C Cso ma go ló anya gok
D Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Tes ti ügyes ség
3 Ele mi szá mo lá si kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Pre ci zi tás
Tû rõ ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Rend szer ben  való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0546–06 Kész ter mék gyár tás és -ér té ke sí tés a hús ipar ban

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
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Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, ke zel, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
C Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
C Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ter mé kek gyár tá sa
C Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
C Ke res ke del mi alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Mo no tó ni a tû rés
Erõs fi zi kum
Tû rõ ké pes ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Kap cso lat fenn tar tó kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0548–06 Da ra bo lás, cson to zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
C Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
C Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
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C Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
C Ba rom fi ré szei, csont jai, da ra bo lá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum

Tár sas kom pe ten ci ák:
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0550–06 Hús ipa ri ér té ke sí tés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi alap is me re tek
C Do ku men tu mok, nap lók, jegy zõ köny vek ve ze té se

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek
3 Köz nyel vi be széd kész ség
3 Köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Ele mi szá mo lá si kész ség
5 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Ud va ri as ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Rend szer ben  való gon dol ko dás
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0551–09 Ba rom fi fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ál la tot át vesz
Vá gás ra elõ ké szít, füg geszt
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Ká bí tást vé gez
Vág, elv érez tet
For rá zást, ko pasz tást, utó ko pasz tást, per zse lést vé gez
Tes tet mos, át füg geszt
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Elõ hû tést vé gez
Mi nõ sít, osz tá lyoz
Kézi, vagy gépi da ra bo lást vé gez, cson toz, fi léz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Anya go kat elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Egész vagy da ra bolt ter mé ket cso ma gol
Ba rom fi fé lék fel dol go zá sá val kü lön bö zõ tí pu sú kész ter mé ke ket gyárt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ba rom fi faj ták, test tá jai csont vá za, szer vei
C A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szer zõ dé sek
C Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
D Pi hen te tés, füg gesz tés
B Ká bí tás
B Vá gás, vé rez te tés
B Ko pasz tás, test mo sás
B Bon tás, zsi ge re lés
B Da ra bo lás, cson to zás, fi lé zés
B Cso ma go lás
D El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Hús össze té te le, fel épí té se, hús ban vég be me nõ fo lya ma tok, osz tá lyo zás
C Gyár tá si sza lon na
C Bel sõ sé gek
C Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
C Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
C Cso ma go ló anya gok
C Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
D Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ba rom fi fé lék fel dol go zá sá val kü lön bö zõ tí pu sú kész ter mé kek gyár tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
3 Da ra bo ló gé pek, cso ma go ló gé pek mû köd te té se

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Mo no tó ni a tû rés
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Tû rõ ké pes ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0552–06 Bél fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Bél gar ni tú rát ke zel
Be let dol goz fel, tar tó sít
Cso ma gol ja a kész ter mé ket

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ser tés csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B Juh faj ták és -tí pu sok, szö ve tei, üre gi szer vei
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek: –

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Mo no tó ni a tû rés
Tû rõ ké pes ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0553–06 Bol ti hús fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ha lat pik ke lyez, zsi ge rel
Ha lat da ra bol, fi léz
Ser tés, mar ha, ba rom fi hús ré sze ket cson toz, da ra bol, da rál
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít, ke ver, íze sít
El vég zi a töl tést
Meg fe le lõ mó don cso ma gol

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ha lak faj tái, test tá jai
B Hal pik ke lye zés
B Hal fel dol go zás
B Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
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B Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Ba rom fi ré szei, csont jai, da ra bo lá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
4 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se
4 Köz nyel vi be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Tû rõ ké pes ség
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség
Se gí tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Rend szer ben  való gon dol ko dás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0554–06 Hal fel dol go zás

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ha lat pik ke lyez, zsi ge rel
Ha lat da ra bol, fi léz
Ap rít
Ke ver
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Ha lat dol goz fel
Hal fel dol go zá sá val fél kész- és kész éte le ket ké szít
Ha lak fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ha lak fel dol go zá sá val kon zer vet ké szít

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Ha lak faj tái, test tá jai
B Hal fel dol go zás
C Hõ el vo nás ha tá sa, mód jai
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Hús ké szít mé nyek gyár tá sa
D El sõd le ges és má sod la gos be ren de zé sek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Sta bil kéz tar tás
Tes ti ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
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Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés
Elõ vi gyá za tos ság

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0555–06 Nyer sen ér lelt kol bá szok, sza lá mik gyár tá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ba rom fi fé lék fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Hús, hús ké szít mé nyek pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok
C Bi o ló gi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok
C Rom lá sok faj tái
C Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
C Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Mennyi ség ér zék
3 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
3 Köz nyel vi be széd kész ség

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Kéz ügyes ség
Ön ál ló ság

Tár sas kom pe ten ci ák:
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Fi gye lem-össz pon to sí tás

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0556–09 Vá gó hí di mun ka

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Ál la tot át vesz
Vá gás ra elõ ké szít
Ká bí tást vé gez
Vág vagy szúr, elv érez tet, vért ke zel
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fejt
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Elõ hû tést vé gez
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Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
C Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Sta bil kéz tar tás
Kéz ügyes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
Irá nyít ha tó ság
Kap cso lat te rem tõ kész ség

Mód szer kom pe ten ci ák:
Kö rül te kin tés
Elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1122–06 Ba rom fi fel dol go zó ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet ha sít, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
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Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Mel lék ter mé kek ke ze lé se
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
B HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
B Mun ka egész ség tan
B Tûz vé de lem
B Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
4 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
1 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
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Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1123–06 Bél fel dol go zó ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Ál la tot át vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Vá gás ra elõ ké szít
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Ká bí tást vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Vág vagy szúr, elv érez tet
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Bél gar ni tú rát ke zel
Elõ hû tést vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

24876 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/98. szám



Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szar vas mar ha faj ták és -tí pu sok
B A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szer zõ dé sek
B Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
B Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Mel lék ter mé kek ke ze lé se
B Hús össze té te le, fel épí té se, hús ban vég be me nõ fo lya ma tok, osz tá lyo zá suk
B Gyár tá si sza lon na
B Bel sõ sé gek
B Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
B Egyéb anya gok
B Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
B Cso ma go ló anya gok
B Hõ el vo nás ha tá sa, mód jai
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
C Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
C HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
C Mun ka egész ség tan
C Tûz vé de lem
C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zás
C Kö te le zõ do ku men tu mok, nap lók ve ze té se, je len té sek ké szí té se
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi alap is me re tek
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A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró, vágó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Lá tás
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1124–06 Bol ti hen tes ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Ál la tot át vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Vá gás ra elõ ké szít
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Ká bí tást vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Vág, vagy szúr, elv érez tet
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
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Anya go kat ke ver
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szar vas mar ha faj ták és -tí pu sok
B Szar vas mar ha csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B Ser tés faj ták és -tí pu sok
B Ser tés csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szer zõ dé sek
B Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
B Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés,
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Ba rom fi vá gás
B Mel lék ter mé kek ke ze lé se
B Hús össze té te le, fel épí té se, hús ban vég be me nõ fo lya ma tok, osz tá lyo zá suk
B Gyár tá si sza lon na
B Bel sõ sé gek
B Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
B Egyéb anya gok
B Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
B Cso ma go ló anya gok
B Hõ el vo nás ha tá sa, mód jai
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
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B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
C HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
C Mun ka egész ség tan
C Tûz vé de lem
C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1125–06 Cson to zó mun kás ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Ál la tot át vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Vá gás ra elõ ké szít
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Ká bí tást vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Vág vagy szúr, elv érez tet
Szõr te le nít, tisz tít
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Bõrt fejt
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szar vas mar ha faj ták és -tí pu sok
B Szar vas mar ha csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B Ser tés faj ták és -tí pu sok
B Ser tés csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szer zõ dé sek
B Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
B Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
B Hús vizs gá lat
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B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Mel lék ter mé kek ke ze lé se
B Hús össze té te le, fel épí té se, a hús ban vég be me nõ fo lya ma tok, osz tá lyo zá suk
B Gyár tá si sza lon na
B Bel sõ sé gek
B Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
B Egyéb anya gok
B Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
B Cso ma go ló anya gok
B Hõ el vo nás ha tá sa, mód jai
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
C HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
C Mun ka egész ség tan
C Tûz vé de lem
C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
C Kö te le zõ do ku men tu mok, nap lók ve ze té se, je len té sek ké szí té se
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás
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Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1126–06 Hal fel dol go zó ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Ál la tot át vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Vá gás ra elõ ké szít
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Ká bí tást vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Vág vagy szúr, elv érez tet
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Bel sõ sé get ke zel
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
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Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
B HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
B Mun ka egész ség tan
B Tûz vé de lem
C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás

Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés
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A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1127–06 Szá raz áru ké szí tõk ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Ál la tot át vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Vá gás ra elõ ké szít
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Ká bí tást vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Vág vagy szúr, elv érez tet
Szõr te le nít, tisz tít
Bõrt fej
El vég zi a ko pasz tást
Tes tet mos
Tes tet bont, zsi ge rel, tisz tít
Tes tet ha sít, tisz tít
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Szar vas mar ha faj ták és -tí pu sok
B Szar vas mar ha csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B Ser tés faj ták és -tí pu sok
B Ser tés csont vá za, szö ve tei, test tá jai, izom cso port jai, üre gi szer vei
B A fel vá sár lás mi nõ sé gi kö ve tel mé nyei, szer zõ dé sek
B Szál lí tá si kö ve tel mé nyek, jel lem zõ sé rü lé sek
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B Pi hen te tés, kop lal ta tás, ita tás, tisz tí tás
B Ká bí tás
B Szú rás, vé rez te tés
B Test mo sás, szõr te le ní tés
B Bõr fej tés
B Bon tás
B Ha sí tás
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Mel lék ter mé kek fel dol go zá sa
B Mar ha vá gás
B Ser tés vá gás
B Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
C HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
C Mun ka egész ség tan
C Tûz vé de lem
C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
C Kö te le zõ do ku men tu mok, nap lók ve ze té se, je len té sek ké szí té se
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
3 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ké szí té se
5 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás
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Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1128–06 Vá gó hí di mun kás ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri ter mék gyár tó szak ké pe sí tés hez

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma:

Fel adat pro fil:
Elõ írá sok nak meg fele lõen min tát vesz
Anya go kat vizs gál és/vagy el len õriz
Gyár tás kö zi vizs gá la to kat vé gez
Kész ter mé ket el len õriz és/vagy mi nõ sít
Elõ hû tést vé gez
Zsír szö ve tet fel dol goz, ol vasz tást, szét vá lasz tást vé gez
Em lõs ál la tot el sõd le ge sen fel dol goz
Be ál lít ja az elõ írt pa ra mé te re ket
Test tá ji da ra bo lást vé gez
Tes tet hús ré szek re bont, fi léz
Hús ré sze ket for máz, cson toz
Hú so kat osz tá lyoz
Anya got elõ ké szít anyag nor ma sze rint
Anya go kat ap rít
Anya go kat ke ver
Fû sze rez
Pác ol da tot ké szít, sóz, pá col
Töl ti a ter mé ket
For má zást vé gez
Zá rást vé gez
Zá rást el len õriz
Hõ el vo nás sal tar tó sít
Hõ ke ze lést vé gez
Füs tö lést vé gez
Ér le lést vé gez
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val hõ ke zelt hús ké szít mé nye ket gyárt
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val só zott, pá colt hús ké szít mé nye ket gyárt
Ada tot rög zít, fel dol goz, szol gál tat, do ku men tál
El ké szí ti az elõ írt össze sí tõ ket, je len té se ket
Vál lal ko zást in dít, mû köd tet
Ke res ke del mi és mar ke ting te vé keny sé get foly tat
Em lõs ál la tok fel dol go zá sá val nyer sen ér lelt kol bá szo kat, sza lá mi kat gyárt
Ke res ke de lem ben húst és hús ké szít ményt ér té ke sít, ki szol gál
Anya go kat át vesz, rak tá roz
Hús, hús ké szít mény pult ra tör té nõ elõ ké szí té sét vég zi
Ve võ ket szol gál ki

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák:

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
B Hús vizs gá lat
B Mér le ge lés, mi nõ sí tés
B Ser tés hús ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
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B Ser tés hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Mar ha elsõ és hát só ne gye dé nek ré szei, csont jai, da ra bo lá sa
B Mar ha hú sok kony ha tech ni kai fel osz tá sa
B Hús össze té te le, fel épí té se, hús ban vég be me nõ fo lya ma tok, osz tá lyo zá suk
B Gyár tá si sza lon na
B Bel sõ sé gek
B Jel leg-, íz- és szín ki ala kí tók
B Egyéb anya gok
B Ter mé sze tes, mes ter sé ges be lek és bur ko ló anya gok
B Cso ma go ló anya gok
B Hõ el vo nás ha tá sa, mód jai
B Víz el vo nás és al kal ma zá si te rü le tei
B Ké mi ai tar tó sí tás alat ti fo lya ma tok, mód jai
B Hõ ke ze lés fo lya ma ta, ha tá sa, mód jai
B Hõ ke ze lés sel ké szült ter mé kek gyár tá sa
B Kol bá szok, sza lá mi fé lék gyár tá sa
B Pá colt, füs tölt, fõtt, lán golt, ér lelt, for má zott ké szít mé nyek gyár tá sa
B Ét ke zé si sza lon na, te per tõ és te per tõ krém gyár tá sa
B Min ta vé tel
B Fi zi kai, ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok
B Vá gó ál la tok fer tõ zõ be teg sé gei
B Rom lá sok faj tái
B Ta ka rí tás, tisz tí tás, fer tõt le ní tés
B HACCP, mi nõ ség biz to sí tás
B Mun ka egész ség tan
B Tûz vé de le mi is me re tek
C Biz ton ság tech ni ka
C Kör nye zet vé de lem
C Szál lí tó esz kö zök, be ren de zé sek
C El sõd le ges fel dol go zás be ren de zé sei
C Má sod la gos fel dol go zás be ren de zé sei
C Ké zi szer szá mok, esz kö zök
C Szak mai szá mí tá sok
C Ada tok be vi te le, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa
C Kö te le zõ do ku men tu mok, nap lók ve ze té se, je len té sek ké szí té se
C Vál lal ko zá si alap is me re tek
C Ke res ke del mi alap is me re tek

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:
2 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû hal lott szö veg meg ér té se
2 Szak mai nyel vû be széd kész ség
3 In for má ció for rá sok ke ze lé se
3 Hús ipa ri gé pek, be ren de zé sek raj zá nak ol va sá sa, ér tel me zé se
2 Fo lya mat áb rák ol va sá sa, ér tel me zé se
3 Fo lya mat áb rák ké szí té se
4 Ké sek, szú ró-, vá gó esz kö zök hasz ná la ta
5 Elekt ro mos esz kö zök
4 Szál lí tó esz kö zök
3 La bor tech ni kai esz kö zök
3 Csa var hú zók, kul csok hasz ná la ta

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Kéz ügyes ség
Erõs fi zi kum
Sta bil kéz tar tás
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Tár sas kom pe ten ci ák: –

Mód szer kom pe ten ci ák:
A kör nye zet tisz tán tar tá sa
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
In ten zív mun ka vég zés

A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A munkakezdés feladatai

0510–06 Gyártás elõkészítése és befejezése

0511–06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás

0544–06 Elsõdleges feldolgozás

0519–06 Hús- és tartósítóipari nyersanyag-feldolgozás

0545–06 Másodlagos feldolgozás

0546–06 Késztermékgyártás és -értékesítés a húsiparban

A 31 541 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Ba rom fi fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A munkakezdés feladatai

0510–06 Gyártás elõkészítése és befejezése

0551–09 Baromfifeldolgozás

A 31 541 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Bél fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A munkakezdés feladatai

0552–06 Bélfeldolgozás

A 31 541 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Bol ti hen tes meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A munkakezdés feladatai

0510–06 Gyártás elõkészítése és befejezése

0548–06 Darabolás, csontozás

0550–06 Húsipari értékesítés

0553–06 Bolti húsfeldolgozás

A 31 541 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Cson to zó mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A munkakezdés feladatai

0510–06 Gyártás elõkészítése és befejezése

0548–06 Darabolás, csontozás

A 31 541 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Hal fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A munkakezdés feladatai

0510–06 Gyártás elõkészítése és befejezése

0554–06 Halfeldolgozás
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A 31 541 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Szá raz áru ké szí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A munkakezdés feladatai

0510–06 Gyártás elõkészítése és befejezése

0555–06 Nyersen érlelt kolbászok, szalámik gyártása

A 31 541 01 0100 21 05 azo no sí tó szá mú, Vá gó hí di mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés 
szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0509–06 A munkakezdés feladatai

0556–09 Vágóhídi munka

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam ered mé nyes el vég zé se, amely egyen ér té kû a mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te lé vel

Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
Mo dul zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl  szóló iga zo lás

2. A szak mai vizs ga ré szei:

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0509–06 A mun ka kez dés fel ada tai
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Fel ké szü lés a mun ka vég zés re, a mun ka te rü let át vé te le, a tisz tí tás, a mun ka-, tûz-, kör nye zet vé del mi, hi gi é ni ai és a mi -

nõ ség biz to sí tá si elõ írások be tar tá sá val
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

2. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0510–06 Gyár tás elõ ké szí té se és be fe je zé se
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Teh no ló gi ai/ter me lé si szá mí tá sok el vég zé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ter mék cso ma go lá sa, tá ro lá sa, a ke let ke zõ hul la dé kok szak sze rû ke ze lé se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 25%
2. fel adat 75%

3. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0511–06 Mé ré sek, do ku men tá lás, gaz dál ko dás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Alap anyag-, gyár tás kö zi- és kész ter mék-vizs gá lat el vég zé se meg adott anya gok ból és mód sze rek kel, a mé ré si ada tok

do ku men tá lá sa, össze sí tõ je len tés el ké szí té se
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
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Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Gaz dál ko dá si, vál lal ko zá si, ke res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 75%
2. fel adat 25%

4. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0544–06 El sõd le ges fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi a vá gó ál la tok ká bí tá sát, vé rez te té sét, szõr te le ní té sét, bon tá sát
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Test tá ji da ra bo lást, cson to zást vé gez, hús ré szek re bont, osz tá lyoz
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
A vá gó ál la tok csont vá zá nak, szö ve te i nek, test tá ja i nak, izom cso port ja i nak, üre gi szer ve i nek is me re te, az el sõd le ges fel -

dolgozás mû ve le te i nek jel lem zõi, mi nõ sí tés, vá gá si tech no ló gi ák, hú sok ipa ri és kony ha tech ni kai da ra bo lá sa, cson to zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 40%
3. fel adat 20%

5. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0519–06 Hús- és tar tó sí tó ipa ri nyers anyag-fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Be fe je zõ mû ve le tek, hõ köz lés, hõ el vo nás, víz el vo nás
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

6. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0545–06 Má sod la gos fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vé gez egy mû ve le tet a hús ké szít mé nyek gyár tás tech no ló gi á já ból
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Má sod la gos fel dol go zás mû ve le tei, alap-, se géd-, bur ko ló-, cso ma go ló anya gai, be ren de zé sei
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 80%
2. fel adat 20%

7. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0546–06 Kész ter mék gyár tás és -ér té ke sí tés a hús ipar ban
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A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi egy adott hús ké szít mény gyár tá sát
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
El vég zi a hús, hús ké szít mény elõ ké szí té sét, ki szol gál ja a ve võ ket
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Ke res ke del mi alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 40%
2. fel adat 40%
3. fel adat 20%

8. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0548–06 Da ra bo lás, cson to zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi a vá gó ál lat test tá ji da ra bo lá sát, cson to zá sát, fi lé zé sét, hús ré szek re bon tá sát, osz tá lyo zá sát
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

9. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0550–06 Hús ipa ri ér té ke sí tés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi a hús, hús ké szít mény elõ ké szí té sét, ki szol gál ja a ve võ ket, szám lát ál lít ki, pénz tár gé pet ke zel
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Ke res ke del mi alap is me re tek
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 80%
2. fel adat 20%

10. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0551–09 Ba rom fi fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
El vég zi az adott ba rom fi faj el sõd le ges fel dol go zá sát
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 90 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Egy meg ha tá ro zott hús ké szít mény elõ ál lí tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 60 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 50%
2. fel adat 50%
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11. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0552–06 Bél fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Bél gar ni tú ra ke ze lé se és fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

12. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0553–06 Bol ti hús fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hús alap anyag elõ ké szí té se (da ra bo lás, cson to zás, ap rí tás, da rá lás)
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 30 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

13. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0554–06 Hal fel dol go zás
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Hal fel dol go zá sa és ké szít mény gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

14. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0555–06 Nyer sen ér lelt kol bá szok, sza lá mik gyár tá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Nyer sen ér lelt kol bász vagy sza lá mi gyár tá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

15. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
0556–09 Vá gó hí di mun ka
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Vá gó ál lat el sõd le ges fel dol go zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti
Idõ tar ta ma: 120 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat 100%

16. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:
1122–06 Ba rom fi fel dol go zók ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se, do ku men tá lá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
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Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 240 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat 20%

2. fel adat 80%

17. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:

1123–06 Bél fel dol go zók ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se, do ku men tá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 240 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat 20%

2. fel adat 80%

18. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:

1124–06 Bol ti hen tes ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se, do ku men tá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 240 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat 20%

2. fel adat 80%

19. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:

1125–06 Cson to zó mun kás ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se, do ku men tá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 240 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat 20%

2. fel adat 80%
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20. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:

1126–06 Hal fel dol go zók ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se, do ku men tá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 240 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat 20%

2. fel adat 80%

21. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:

1127–06 Szá raz áru ké szí tõk ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se, do ku men tá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Elsõ és má sod la gos fel dol go zás mû ve le te i nek al kal ma zá sa, kész ter mé kek gyár tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 240 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat 20%

2. fel adat 80%

22. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:

1128–06 Vá gó hí di mun kás ki egé szí tõ mo dul ja a hús ipa ri szak ké pe sí tés hez
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

Kész ter mé kek el len õr zé se, mi nõ sí té se, ér té ke sí té se, do ku men tá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Má sod la gos fel dol go zá si mû ve le tek al kal ma zá sa; hús ipa ri ter mé kek gyár tá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor la ti

Idõ tar ta ma: 240 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat 20%

2. fel adat 80%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se %-osan:

A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10

2. vizs ga rész: 5

3. vizs ga rész: 5

4. vizs ga rész: 15

5. vizs ga rész: 15
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6. vizs ga rész: 25

7. vizs ga rész: 25

A 31 541 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú, Ba rom fi fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10

2. vizs ga rész: 5

10. vizs ga rész: 85

A 31 541 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú, Bél fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10

11. vizs ga rész: 90

A 31 541 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú, Bol ti hen tes meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10

2. vizs ga rész: 5

8. vizs ga rész: 40

9. vizs ga rész: 30

12. vizs ga rész: 15

A 31 541 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú, Cson to zó mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10

2. vizs ga rész: 5

8. vizs ga rész: 85

A 31 541 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú, Hal fel dol go zó meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek és
ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10

2. vizs ga rész: 5

13. vizs ga rész: 85

A 31 541 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú, Szá raz áru ké szí tõ meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10

2. vizs ga rész: 5

14. vizs ga rész: 85

A 31 541 01 0100 21 05 azo no sí tó szá mú, Vá gó hí di mun kás meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben

1. vizs ga rész: 10

15. vizs ga rész: 90

A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 21 01 azo no sí tó szá mú Ba rom fi fel dol go zó
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

16. vizs ga rész: 100

A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 21 02 azo no sí tó szá mú Bél fel dol go zó meg ne -
ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

17. vizs ga rész: 100
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A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 31 01 azo no sí tó szá mú Bol ti hen tes meg ne ve -
zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

18. vizs ga rész: 100

A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 21 03 azo no sí tó szá mú Cson to zó mun kás
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

19. vizs ga rész: 100

A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 21 04 azo no sí tó szá mú Hal fel dol go zó meg ne -
ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

20. vizs ga rész: 100

A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 31 02 azo no sí tó szá mú Szá raz áru ké szí tõ
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

21. vizs ga rész: 100

A 31 541 01 1000 00 00 azo no sí tó szá mú, Hús ipa ri ter mék gyár tó meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek 
és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben, amennyi ben a vizs gá zó a 31 541 01 0100 21 05 azo no sí tó szá mú Vá gó hí di mun kás
meg ne ve zé sû rész szak ké pe sí tés sel ren del ke zik

22. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei:
.

A szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré szek va la me lyi ké nek ko ráb bi tel je sí té se

Men te sül az adott vizs ga rész le té te le alól az a vizs gá zó, aki or szá gos (szak mai, ille tõ leg tan tár gyi) ta nul má nyi ver se -
nyen a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott tel je sít ményt el éri. Ilyen eset ben az osz tály za tot a sú lyo zás figye lembe véte lével
a vizs ga ré szen ként el ért %-os tel je sít mé nyek át la ga sze rint, a szak mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si
rend jé rõl  szóló ha tá lyos ren de let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizs ga sza bály zat tól el té rõ szem pont ja: –”

18. A 44. sor szá mú

VÁGÓÁLLAT-MINÕSÍTÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI V. fe je ze té nek
2. pont já ban a 2. vizs ga rész meg ha tá ro zá sa he lyé be a kö vet ke zõ meg fo gal ma zás lép: 

[A szak mai vizs ga ré szei:]

„2. vizs ga rész

A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve zé se:

0558–06 Mi nõ sí tés fel té te lei, esz kö zei, do ku men tá lá sa
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:

A mi nõ sí tés fel té te lei

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li

Idõ tar ta ma: 30 perc (fel ké szü lé si idõ 20 perc, vá lasz adá si idõ 10 perc)

A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:

Mi nõ sí tés do ku men tá lá sa

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li

Idõ tar ta ma: 90 perc

A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:

1. fel adat 60%

2. fel adat 40%”
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
82/2009. (VII. 15.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szág gyû lés or szá gos nép -
sza va zás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gá sok tár gyá ban – dr. Pa czo lay Pé ter és dr. Tró csá nyi
Lász ló al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az or szá gos nép sza va zás el ren -
de lé sé rõl  szóló 28/2009. (IV.17.) OGY ha tá ro za tot meg -
sem mi sí ti, és az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

Indokolás

I.

1. Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás el ren de -
lé sé rõl  szóló 28/2009. (IV. 17.) OGY ha tá ro za tá ban
(a továb biak ban: OGY hat.) úgy dön tött, hogy or szá gos,
ügy dön tõ nép sza va zást ren del el a kö vet ke zõ kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk nek csak a bi zony lat tal alá tá masz tott el szá mol ha tó ki -
adá sai után jár hat költ ség té rí tés?”

Az OGY hat. a Ma gyar Köz löny 2009. évi 54. szá má ban
2009. áp ri lis 17-én je lent meg.

A ha tá ro zat el len ma gán sze mé lyek négy ki fo gást nyúj -
tot tak be. A ki fo gá so kat a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  § (2) be -
kez dé sé ben elõ írt mó don az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
(a továb biak ban: OVB) út ján – tör vény ben elõ írt ha tár idõn 
be lül 2009. áp ri lis 24-én, ille tõ leg áp ri lis 25-én ter jesz tet -
ték elõ.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat az Al kot mány bí -
ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló,
több ször mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 2/2009.
(I. 12.) Tü ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.) 28.  § (1) be kez -
dé se alap ján egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

2. A ki fo gá sok mind egyi ke hi vat ko zik arra, hogy az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét köve tõen olyan új kö rül mé -
nyek me rül tek fel, ame lyek re te kin tet tel az Or szág gyû lés -
nek meg kel lett vol na ta gad nia a nép sza va zás el ren de lé sét. 
A ki fo gást be nyúj tók ilyen új kö rül mény nek te kin tik azt,
hogy az Or szág gyû lés az OGY hat. el fo ga dá sát megelõ -
zõen mó do sí tot ta a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló
1995. évi CXVII. tör vény (a továb biak ban: Szjatv.) 73.  §
(6) be kez dé sét, amely nek alap ján az or szág gyû lé si kép vi -
se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i -
rõl  szóló tör vény sze rint meg ál la pí tott költ ség té rí té si áta -
lány – ide nem ért ve a hi va ta li, üz le ti uta zás hoz kap cso ló -
dó szál lás el len ér té ke ként meg ál la pí tott, tör vény ben sza -
bá lyo zott szál lás költ ség té rí tést – egé sze jö ve de lem, mely
után 15%-os adót kell fi zet ni ük. Az in dít vá nyo zók ál lás -
pont ja sze rint ez a kér dés hi te le sí té sét kö ve tõ tör -
vénymódosítás olyan vál to zás nak te kint he tõ, amely ér -
dem ben be fo lyá sol ja a kér dés nép sza va zás ra bo csát ha tó -
sá gát. Ugyan is amennyi ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk
költ ség té rí té se csak bi zony lat tal alá tá masz tott ki adá sok
ki fi ze té sé re szo rít ko zik, ab ból ok sze rû en kö vet ke zik az
Szjatv. mó do sí tá sa, ille tõ leg az Szjatv. 73.  § (6) be kez dé se
alap ján be fo lyó költ ség ve té si be vé te lek meg szû né se. Ezért 
az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint az Szjatv. 73.  § (6) be -
kez dé sé nek mó do sí tá sa kö vet kez té ben a kér dés alkot -
mány elle nessé vált, sér ti az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez -
dés a) pont ját, mely sze rint nem le het nép sza va zást tar ta ni
a költ ség ve tés rõl és az adók ról. Egyik ki fo gás utal arra,
hogy a ki fo gás be nyúj tá sa kor is foly nak az Or szág gyû lés -
ben az öt pár ti egyez te té sek a kép vi se lõk költ ség té rí té sé -
nek új ra sza bá lyo zá sá ról. „Amennyi ben a jog or vos la ti ké -
rel mek el bí rá lá sá ig az Or szág gyû lés tör vényt al kot a jog -
in téz mény nek a nép sza va zá si kér dés sel össz hang ban álló
át ala kí tá sá ról, a kér dés a 130/2008. (XI. 3.) AB ha tá ro zat
sze rint nem mi nõ sül egy ér tel mû nek, így ar ról nem tart ha tó 
or szá gos nép sza va zás.”

3. Két ki fo gás a fen ti e ken túl az OGY hat.-ot meg elõ zõ
el já rás so rán el kö ve tett jog sér té sek re, va la mint arra hi vat -
ko zás sal is kéri az OGY hat. meg sem mi sí té sét, hogy az
nem fe lel meg a nép sza va zá si el já rás so rán ho zan dó ha tá -
ro za tok kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek.

3.1. Az in dít vá nyo zók sze rint az Or szág gyû lés nép sza -
va zást el ren de lõ ha tá ro za ta nem fe lel meg a Ve. 29/B.  §
(2) be kez dé sé ben, va la mint a vá lasz tá si alap el ve ket meg -
ha tá ro zó 3.  § e) és d) pont já ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
és sér ti az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sét is.

Az OGY hat. nem tar tal maz a jog or vos lat ra  való fi gyel -
mez te tést és in do ko lást. A ki fo gás be nyúj tói sze rint a nép -
sza va zá si el já rás ban az Or szág gyû lés a Ve. sze rin ti vá lasz -
tá si szerv nek mi nõ sül, és dön té se so rán a Ve.-t el já rá si sza -
bály ként figye lembe kell ven nie, és a vá lasz tá si alap el ve -
ket ér vény re kell jut tat nia. Így az OGY hat.-nak meg kell
fe lel nie a Ve. 29/B.  § (2) be kez dé sé ben a ha tá ro zat tar tal mi 
ele me i re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek. A Ve. e ren del ke -
zé se alap ján és a vá lasz tá si alap el vek ér vé nye sí té se ként
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a ha tá ro zat nak in do ko lást és a jog or vos lat ra  való fi gyel -
mez te tést tar tal maz nia kell.

Vá lasz tá si jog sza bály ba üt kö zik a ki fo gás be nyúj tói
sze rint az OGY hat. a költ ség ve tés te kin te té ben is.

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 14.  §
(2) be kez dé se sze rint az Or szág gyû lés a ha tá ro za tá ban ren -
del ke zik a nép sza va zás költ ség ve té sé rõl. Az OGY hat.-ban
meg ha tá ro zott 3,9 mil li árd Ft fo gal mi lag egy költ ség ve té si
ke ret összeg meg ha tá ro zá sát je len ti és nem a nép sza va zás le -
bo nyo lí tá sá nak költ ség ve té sét. A nép sza va zás költ ség ve té sé -
nek meg ál la pí tá sa so rán – az in dít vá nyo zók sze rint – az
 Országgyûlésnek al kal maz nia kel lett vol na az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény egyes rendelkezé -
seit is és in do kol nia kel lett vol na an nak összeg sze rû sé gét.

Az egyik in dít vá nyo zó ki fo gá sol ja az OGY hat.-nak
a nép sza va zá si el já rást kez de mé nye zõ ma gán sze mély re
uta ló be ve ze tõ szö ve gét is. Rá mu tat arra, hogy az Al kot -
mány 28/C.  § (2) be kez dé se alap ján a nép sza va zás kez de -
mé nye zé se 200  000 vá lasz tó pol gár, s nem az alá írás gyûj -
tést kez de mé nye zõ ma gán sze mély joga.

3.2. A ki fo gá sok sze rint a nép sza va zást azért sem le he -
tett vol na el ren del ni, mert az alá írá so kat jog sér tõ el já rás -
ban gyûj töt ték. Az OVB ál tal hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív
nem fe lelt meg a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le -
té ben sze rep lõ alá írás gyûj tõ ív min tá nak. Az alá írás gyûj -
tés nem az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da ál tal hi te le sí tett alá -
írás gyûj tõ íven tör tént, mi vel az alá írás gyûj tõ olyan alá -
írás gyûj tõ íve ket sok szo ro sí tott, amely nek hát ol da la az
alá írás gyûj tõ ál tal szer kesz tett köz lést tar tal ma zott. Alá -
írás gyûj tõ ként sen ki nem je lent ke zett be az adat vé del mi
biz tos ál tal ve ze tett nyil ván tar tás ba, így az adat vé del mi
biz tos nak nem állt mód já ban el len õriz ni a sze mé lyes ada -
tok ke ze lé sé re, ille tõ leg vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyok
be tar tá sát. A le adott alá írás gyûj tõ ívek szám sze rû sé ge is
kér dé ses sé vált. Az OVB 2009. feb ru ár 17-i jegy zõ köny -
vé nek III. pont ja ugyan is rög zí ti, hogy az OVI to váb bi alá -
írás gyûj tõ íve ket is át vett, ame lyek sor sá ról az OVB nem
dön tött. A ki fo gá sok be nyúj tó i nak ál lás pont ja sze rint az
ilyen jog sza bály sér tõ el já rás ban gyûj tött alá írá sok ér vény -
te le nek, és a jog sér tõ el já rás nem ered mé nyez het, nem ala -
poz hat meg nép sza va zás el ren de lé sé re vo nat ko zó jo got.

3.3. Az in dít vá nyo zók ál lí tá sa sze rint az Or szág gyû lés
ha tá ro za tá nak meg ho za ta la kor nem volt ab ban a hely zet -
ben, hogy meg tud ja ítél ni, hogy a nép sza va zás el ren de lé -
sé hez szük sé ges, az Al kot mány ban elõ írt kö ve tel mé nyek
tel je sül tek-e.

Sem az OVB a 76/2009. OVB ha tá ro za tá ban, sem
a Leg fel sõbb Bí ró ság Kvk.III.37.242/2009/5., Kvk. III.
37241/2009/4., Kvk. I. 37246/2009/3., Kvk. I.
37245/2009/3. szá mú vég zé se i ben nem ál la pí tot ta meg
szám sze rû en, hogy az alá írás gyûj tõ íve ken hány hi te les
alá írást gyûj töt tek össze. A ki fo gá sok be nyúj tó i nak vé le -
mé nye sze rint az alá írá sok el len õr zé se so rán al kal maz ha tó
sta tisz ti kai és ma te ma ti kai mód sze rek rõl, és ezek konk rét

ha tá ro zat ban  való meg je le ní té sé nek kö ve tel mé nye i rõl tör -
vény ben kel lett vol na ren del kez ni. A ki fo gá sok ban ki fej -
tett ál lás pont az, hogy a nép sza va zá si el já rás ban mel lõz he -
tet len az alá írá sok té te les és be azo no sít ha tó el len õr zé se,
an nak ér de ké ben, hogy meg ál la pít ha tó le gyen, az Al kot -
mány ban elõ írt szá mú, tény le ge sen lé te zõ vá lasz tó pol gár
ír ta-e alá az alá írás gyûj tõ ívet. En nek hi á nyá ban a nép sza -
va zás kez de mé nye zé sé hez az Al kot mány ban elõ írt
200 000 vá lasz tó pol gár ér vé nyes alá írá sá nak meg lé te nem
bi zo nyít ha tó.

3.4. Két ki fo gás be nyúj tói több ok ból kér ték azt is,
hogy az Al kot mány bí ró ság az Ügy rend 30.  §-ában fog lal -
tak alap ján az elõt te fo lyó el já rást füg gessze fel. Az in dít -
vá nyo zók az alá írá sok hi te le sí té sé vel össze füg gés ben is -
mé tel ten kér ték a Ve. 119.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét. Az Al kot -
mány bí ró ság az 5/2008. (I. 23.) AB ha tá ro za tá ban az Ügy -
rend 28.  § (2) be kez dé se alap ján az e ki fo gás be nyúj tói ál -
tal a Ve. 119.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sá ra elõ ter jesz tett in dít ványt el kü lö ní tet te. Az
in dít vá nyo zók kér ték, hogy az Al kot mány bí ró ság a Ve.
119.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének elbírálá -
sáig eb ben az ügy ben füg gessze fel az el já rá sát.

Ugyan csak az el já rás fel füg gesz té sét kér ték az in dít vá -
nyo zók azért is, mert az Or szág gyû lés nem tett ele get
a 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro zat ban meg ál la pí tott jog al -
ko tá si kö te le zett sé gé nek.

Az Or szág gyû lés el fo gad ta a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény, va la mint az or szá gos nép sza va zás ról
és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény mó -
do sí tá sá ról ren del ke zõ 2007. évi CLXXII. tör vényt
(a továb biak ban: Módtv.), amely nek 9.  §-a – az Al kot -
mány bí ró ság ha tá ro za tá nak ele get téve – mó do sí tot ta az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 8.  § (1) be -
kez dé sét. A Módtv. 2007. de cem ber 27-én, a ki hir de té se -
kor lé pett ha tály ba, azon ban a 13.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben fog lalt ren del ke zés ér tel mé ben a tör vény ki hir de té sét
kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz tet te. Eb bõl ere dõ en az or szá -
gos nép sza va zás tár gyá ban ho zott ha tá ro zat meg ho za ta la -
kor az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé se már nem volt ha tály ban,
eb bõl ere dõ en a 27/2007. (V. 17.) AB ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség 
to vább ra is fenn állt – ál la pít ják meg az in dít vá nyo zók.
Erre te kin tet tel a ki fo gást be nyúj tók ké rik, hogy az Al kot -
mány bí ró ság füg gessze fel je len ügy ben foly ta tott el já rá -
sát mind ad dig, amíg az Or szág gyû lés a 27/2007. (V. 17.)
AB ha tá ro zat ban meg ál la pí tott alkot mány elle nes hely ze -
tet nem or vo sol ja.

II.

A ki fo gá sok el bí rá lá sá nál figye lembe vett jogsza -
bályok:
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1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:

„2.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom
a népé, amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út -
ján, va la mint köz vet le nül gya ko rol ja.”

„70.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt meg il -
let az a jog, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán
vá lasz tó és vá laszt ha tó le gyen, va la mint or szá gos nép sza -
va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del -
ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt és az Eu ró pai
Unió más tag ál la má nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
la kó hellyel ren del ke zõ nagy ko rú ál lam pol gá rát meg il le ti
az a jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és a pol -
gár mes te rek vá lasz tá sán vá laszt ha tó és – amennyi ben
a vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le gyen, va la mint he -
lyi nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve -
gyen. Pol gár mes ter ré és fõ vá ro si fõ pol gár mes ter ré ma gyar 
ál lam pol gár vá laszt ha tó.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den me ne kült ként,
be ván do rolt ként vagy le te le pe dett ként el is mert nagy ko rú
sze mélyt meg il let az a jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lõk és a pol gár mes te rek vá lasz tá sán – amennyi ben
a vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le gyen, va la mint
a he lyi nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt
ve gyen.”

„28/C.  § (...)

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.”

2. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(2) Az Or szág gyû lés nép sza va zást el ren de lõ, va la mint
kö te le zõ en el ren de len dõ nép sza va zás el ren de lé sét el uta sí -
tó ha tá ro za ta el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve -
tõ nyolc na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí -
mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta ni.
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a ki fo gás be nyúj tá sá ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Or szág gyû lés el nö két,
a nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el le ni ki fo gás ról a köz -
tár sa sá gi el nö köt is.

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja”.

3. Az Nsztv. érin tett ren del ke zé sei:
„8.  § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho -

zott dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá tól 
– ha a nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke let -
kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig
kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a nép sza va zás dön té sé -
nek ha la dék ta la nul ele get ten ni.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) ugyan azon tar tal mú kér dés ben há rom éven be lül

ered mé nyes or szá gos nép sza va zást tar tot tak,
e) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.

14.  § (1) A nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés rõl a 6.  § sze rin ti be je len tést köve tõen

a) kö te le zõ nép sza va zás ese tén 15,
b) fa kul ta tív nép sza va zás ese tén 30

na pon be lül kell dön te ni.
(2) Az Or szág gyû lés nek a nép sza va zás el ren de lé sé rõl

 szóló ha tá ro za ta tar tal maz za, hogy a nép sza va zás ügy dön -
tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó, a nép sza va zás ra bo csá tott
konk rét kér dést, to váb bá ren del ke zik a nép sza va zás költ -
ség ve té sé rõl.”

4. A vizs gált OGY ha tá ro zat:
„Az Or szág gyû lés az or szá gos nép sza va zás ról és népi

kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ren del ke zé -
sei sze rint meg tár gyal ta Se res Má ria ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zést, és
 arról a 2009. áp ri lis 14-ei ülé sén a kö vet ke zõk sze rint
 döntött:

Az Or szág gyû lés az „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk nek csak a bi zony lat tal alá tá masz -
tott el szá mol ha tó ki adá sai után jár hat költ ség té rí tés?” kér -
dés ben az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zást el ren de li.

Az or szá gos ügy dön tõ nép sza va zás költ ség ve té sé re leg -
fel jebb 3900 mil lió fo rint for dít ha tó.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban ál lást fog lalt
az or szá gos nép sza va zás el ren de lé sé rõl  szóló or szág gyû lé si
ha tá ro za tok fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló ha tás kö re jogi ter mé -
sze tét, ille tõ leg ter je del mét il le tõ en. E ha tá ro za ta i ban rá mu ta -
tott arra, hogy a Ve. 130.  § (2)–(3) be kez dé se alap ján az Al -
kot mány bí ró ság e ha tás kö re jog or vos la ti jel le gû. A jog or vos -
la ti jel leg bõl kö vet ke zik, hogy az Al kot mány bí ró ság eb ben
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az el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a ki fo gás sal tá ma dott
 országgyûlési ha tá ro zat meg fe lel-e az Al kot mány és a vo nat -
ko zó tör vények elõ írásainak. [33/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2004, 457, 462.; 40/2004. (X. 27.) AB ha tá ro zat,
ABH 512, 518.; 5/2008. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 2008,
113, 121.; 6/2008. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 2008, 126,
133.; 7/2008. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 2008, 138,
145–146.]

Az Al kot mány 28/C.  § (2) be kez dé se alap ján, ha az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét köve tõen
200 000 alá írás össze gyûlt, az Or szág gyû lés kö te les az
ügy dön tõ nép sza va zás el ren de lé sé re. Azaz az Or szág gyû -
lés nek vég re haj tó sze re pe van az el já rás nak ab ban a sza ka -
szá ban, ami kor már a nép sza va zás el ren de lé sé rõl kell dön -
te ni. [52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 331,
341.] A vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett kö te le zõ,
ügy dön tõ or szá gos nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el len
be nyúj tott ki fo gá sok alap ján – az el já rás jog or vos la ti jel le -
gé nek meg fele lõen – az Al kot mány bí ró ság már csak azt
vizs gál hat ja, hogy az Or szág gyû lés el já rá sa, ille tõ leg ha tá -
ro za ta meg fe lel-e az Al kot mány, ille tõ leg más jog sza bá -
lyok elõ írásainak.

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za ta i ban rá mu ta -
tott arra, hogy a Ve. 130.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
dön tés-fe lül vizs gá la ti jog kö re alap ján az Al kot mány bí ró -
ság ab ban a kér dés ben dönt het, hogy az Or szág gyû lés ha -
tá ro za ta tar tal maz za-e az Nsztv. 14.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti kö te le zõ tar tal mi ele me ket, és hogy 1. az Or szág gyû -
lés he lye sen ál la pí tot ta-e meg, hogy a nép sza va zás ügy -
dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó-e; 2. a kér dés meg egye -
zik-e az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés sel; 3. az Or -
szág gyû lés meg fele lõen ren del ke zett-e a nép sza va zás
költ ség ve té sé rõl. Az Al kot mány bí ró ság vizs gál hat ja to -
váb bá az Or szág gyû lés konk rét dön tés ho za ta li el já rá sá nak 
a tör vényességét. Így, pél dá ul vizs gál hat ja, hogy idõ ben
dön tött-e az Or szág gyû lés, vagy tör tént-e az OGY ha tá ro -
zat meg íté lé sét be fo lyá so ló el já rá si sza bály sér tés. [Elõ -
ször: 5/2008. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 2008, 113, 121.]

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor nem zár ta ki a kér dés 
nép sza va zás ra bo csát ha tó sá gá nak ér de mi vizs gá la tát a kö -
te le zõ nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el len be nyúj tott
jog or vos la ti ké rel mek el bí rá lá sa so rán ab ban az eset ben,
ha a kér dés hi te le sí té sét köve tõen olyan je len tõs vál to zás
kö vet ke zett be, amely a kér dés nép sza va zás ra bo csát ha tó -
sá gát ér dem ben be fo lyá sol ja.

Az Al kot mány bí ró ság a 40/2004. (X. 27.) AB ha tá ro za -
tá ban ki fej tett ál lás pont ja sze rint nem zár ha tó ki az, hogy
a nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el len olyan új kö rül -
mény re, vál to zás ra hi vat ko zás sal nyújt sa nak be ki fo gást,
ame lyet sem az OVB a hi te le sí tés kor, sem az Al kot mány -
bí ró ság a hi te le sí tés el le ni ki fo gá sok el bí rá lá sa so rán nem
ve he tett figye lembe, s ez az új kö rül mény az or szág gyû lé si 
ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gá sok al kot mány bí ró sá gi el -
bí rá lá sát min den két sé get ki zá ró an ér dem ben be fo lyá sol -
hat ja. Ezt az ál lás pont ját az Al kot mány bí ró ság a Ve. 130.  § 
(2)–(3) be kez dé sé nek ér tel me zé sé bõl ve zet te le. Rá mu ta -

tott arra, hogy a Ve.-nek ez a ren del ke zé se sem a fe lül vizs -
gá lat ter je del mét, sem a fe lül vizs gá lat oka it il le tõ en nem
kor lá toz za az Al kot mány bí ró sá got. Az Al kot mány bí ró ság
e ha tás kö rét is köz jo gi stá tu szá ból ki in dul va, al kot má nyos
fel ada tá ra, az ál lam pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza -
va zá si el já rás ban be töl tött sze re pé re te kin tet tel ér tel me zi.

Össze egyez tet he tet len len ne a Ve. 130.  § (2)–(3) be kez -
dé se sze rin ti ki fo gás funk ci ó já val, ha az Al kot mány bí ró -
ság el já rá sa ilyen eset ben is csak a for má lis (pl. el já rá si)
sza bá lyok be tar tá sá nak vizs gá la tá ra kor lá to zód na. (ABH
2004, 512, 520–521.)

Az Al kot mány bí ró ság 130/2008. (XI. 3.) AB ha tá ro za -
tá ban – hi vat ko zás sal a 40/2004. (X. 27.) AB ha tá ro zat ra
(ABH 2004, 512, 520.) – ki fej tet te azt is, hogy az Al kot -
mány bí ró ság a nép sza va zás el já rás nak eb ben az ún. „el -
ren de lé si” sza ka szá ban – a hi te le sí té si el já rás ban kö ve tett
gya kor la tá nak meg fele lõen – nem csak jog or vos la ti fó rum -
ként jár el, ha nem al kot mány vé del mi sze rep kö ré ben is,
azaz: „(...) al kot má nyos fel ada tá ra, az ál lam pol gá rok ál tal
kez de mé nye zett nép sza va zá si el já rás ban be töl tött sze re -
pé re te kin tet tel” hoz za meg dön té se it. (ABH 2008, 1052,
1061.)

Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben is al kot má nyos jog -
ál lá sá val össze füg gés ben a nép sza va zás al kot má nyos ren -
del te té sé bõl ki in dul va hoz ta meg dön té sét.

2. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 267/2008.
(IX. 26.) OVB ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te az OGY hat.-ban
nép sza va zás ra bo csá tott kér dést. Az OVB ha tá ro za ta el len
az Al kot mány bí ró ság hoz ki fo gást nem nyúj tot tak be.

A 200 000 vá lasz tó pol gár ál tal tá mo ga tott nép sza va zá si
kez de mé nye zés alap ján a nép sza va zás el ren de lé se kor az
Or szág gyû lés úgy ítél te meg, hogy a kér dés hi te le sí té sét
köve tõen a jog rend szer ben nem kö vet ke zett be olyan vál -
to zás, amely a nép sza va zás el ren de lé sé nek aka dá lyát ké -
pez né, ezért a nép sza va zást az OGY hat.-ban el ren del te.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán ész lel te, hogy az Or -
szág gyû lés 2009. jú ni us 29-én olyan tör vényeket fo ga dott el,
ame lyek érin tet ték az el ren delt nép sza va zás tár gyát.

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény mó do sí tá sá ról al ko tott 2009. évi LXIV. tör -
vény (a továb biak ban: Alk módtv.) mó do sí tot ta az Al kot -
mány 20.  § (4) be kez dé sé ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk
ja va dal ma zá sá nak tör vényi sza bá lyo zá sá ra  szóló al kot má -
nyi fel ha tal ma zást, az Al kot mány 20.  § (4) be kez dés szö -
ve gé nek ez a mó do sí tott szö ve ge már nem tar tal maz fel ha -
tal ma zást az or szág gyû lé si kép vi se lõk ked vez mé nye i nek,
költ ség té rí té sé nek sza bá lyo zá sá ra.

Az egyes kép vi se lõi jut ta tá sok és ked vez mé nyek meg -
szün te té sé rõl  szóló 2009. évi LXV. tör vény (a továb biak -
ban: Módtv.) mó do sí tot ta az or szág gyû lé si kép vi se lõk
tisz te let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl
 szóló 1990. évi LVI. tör vényt (a továb biak ban: Kktv.).

A Módtv. az al kot mány mó do sí tás ban ka pott fel ha tal -
ma zás nak meg fele lõen át ala kí tot ta az or szág gyû lé si kép -
vi se lõk ja va dal ma zá sá nak rend sze rét, és egy út tal mó do sí -
tot ta az Szjatv.-t is.
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E sza bá lyok sze rint a költ ség té rí té si áta lány meg szû nik,
a kép vi se lõ ja va dal ma zá sa tisz te let díj ból (alap díj, pót díj)
és pót lék ból, va la mint lak ha tá si tá mo ga tás ból áll. A kép vi -
se lõ e ja va dal mai után a ma gán sze mé lyek kel azo nos mó -
don és fel té te lek kel adó zik. Az or szág gyû lé si kép vi se lõi
te vé keny ség az adó zás szem pont já ból ön ál ló te vé keny ség -
nek mi nõ sül és a kép vi se lõ a kép vi se lõi te vé keny sé gé vel
össz hang ban fel me rü lõ költ sé ge it az Szjatv. ke re tei kö zött, 
an nak sza bá lyai sze rint jo go sult el szá mol ni.

Az Alk módtv. és a Módtv. 2010. ja nu ár 1-jén lép nek ha -
tály ba.

Az Al kot mány bí ró ság nak az el já rá sa so rán vizs gál nia
kel lett, hogy az Al kot mány mó do sí tá sa, va la mint a Módtv. 
el fo ga dá sa te kint he tõ-e olyan, a kér dés hi te le sí té sét köve -
tõen a jogi sza bá lyo zás ban be kö vet ke zett je len tõs vál to -
zás nak, amely a kér dés nép sza va zás ra bo csá tá sát ér dem -
ben be fo lyá sol ja.

Az OGY hat. ál tal nép sza va zás ra bo csá tott kér dés arra
irá nyul, hogy az Or szág gyû lés úgy mó do sít sa az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk költ ség té rí té sé re vo nat ko zó tör vényi
sza bá lyo kat, hogy a kép vi se lõk csak bi zony lat tal iga zolt
költ sé ge ik meg té rí té sé re tart has sa nak igényt. A kép vi se -
lõk költ ség té rí té sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se -
ket a kér dés hi te le sí té se kor a Kktv. 3–4.  §-ai tar tal maz ták,
ame lyek költ ség té rí té si áta lányt ál la pí tot tak meg, ame lyek
az Szjatv. 3. sz. mel lék le te sze rint iga zo lás nél kül el szá -
mol ha tó költ ség nek mi nõ sül tek.

A költ ség té rí té si áta lány meg szû né sé vel, s az zal, hogy
a kép vi se lõi te vé keny ség gel össze füg gõ költ sé gek a jö võ -
ben az Szjatv. mó do sí tá sá nak kö vet kez té ben nem tar toz -
nak az iga zo lás nél kül el szá mol ha tó költ sé gek közé, olyan
lé nye ges vál to zá sok kö vet kez tek be a ha tá lyos jog sza bá lyi 
kör nye zet ben, ame lyek a kér dés nép sza va zás ra bo csát ha -
tó sá gá nak is mé telt vizs gá la tát in do kol ják.

3. A kér dés nép sza va zás ra bo csát ha tó sá gá nak egyik
fel té te le a kér dés egy ér tel mû sé gé nek kö ve tel mé nye.

Az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se ki mond ja, hogy a nép sza -
va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni,
hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta so rán szá mos ha tá ro -
za tá ban az Al kot mány ren del ke zé se i vel össze füg gés ben
ér tel mez te az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt, a nép -
sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel szem ben tá masz tott egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. E ha tá ro za ta i ban az Al kot -
mány bí ró ság ki fej tet te, hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nye a vá lasz tó pol gá ro kat az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé se, 
ille tõ leg 70.  § (1) be kez dé se alap ján meg il le tõ nép sza va -
zás hoz  való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran ci á ja. Az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nye eb ben az össze füg gés ben azt je len ti,
hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés nek egy ér tel mû en meg -
vá la szol ha tó nak kell len nie. Ah hoz, hogy a vá lasz tó pol gár 
a nép sza va zás ra fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la -
szol ni az szük sé ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag
egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le gyen, a kér dés re „igen”-nel

vagy „nem”-mel le hes sen fe lel ni (vá lasz tó pol gá ri egy ér -
tel mû ség). Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho -
zott dön tés az Or szág gyû lés ha tás kö ré nek – az Al kot -
mány ban sza bá lyo zott – kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö -
te les az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás ból kö vet ke zõ
dön té se ket meg hoz ni. Ezért a kér dés egy ér tel mû sé gé nek
meg ál la pí tá sa kor vizs gál ni kell azt is, hogy a nép sza va zás
ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés el tud ja-e dön te ni,
hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, ha igen mi lyen
jog al ko tás ra kö te les (jog al ko tói egy ér tel mû ség).
[51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.;
25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 381, 386.;
24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 358,
360–361.; 84/2008. (VI. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 2008,
695, 703.]

Az Alk módtv. és a Módtv. oly mó don vál toz tat ta meg az 
or szág gyû lé si kép vi se lõi te vé keny ség gel össze füg gõ költ -
sé gek el szá mo lá sá nak sza bá lyo zá sát, hogy az új jogi sza -
bá lyo zás tük ré ben a nép sza va zás ra bo csá tott kér dés már
nem fe lel meg sem a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség, sem
a jog al ko tói egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek.

A vá lasz tó pol gá rok a nép sza va zás so rán nem tud ják
meg ítél ni, hogy mi lyen tar tal mú to váb bi jog al ko tást tá mo -
gat nak sza va za ta ik kal, és az Or szág gyû lés sem tud ja el -
dön te ni, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján ter he li-e
jog al ko tá si kö te le zett ség vagy sem.

Az Al kot mány bí ró ság 130/2008. (XI. 3.) AB ha tá ro za -
tá ban ki fej tet te, hogy a nép sza va zás nak az Al kot mány 2.  §
(2) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott al kot má nyos ren del te -
té sé bõl és a nép sza va zás nak az Al kot mány 2.  § (2) be kez -
dé sé bõl a 2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1993, 33, 
37.) le ve ze tett ki vé te les és komp le men ter jel le gé bõl kö -
vet ke zõ en a tör vényhozást igény lõ tár sa dal mi kér dé sek el -
dön té se alap ve tõ en a kép vi se let, az Or szág gyû lés ha tás kö -
re. Az ügy dön tõ nép sza va zás el sõd le ges cél ja az, hogy
dön té si, tör vényhozási – va la mely tárgy ban tör vény meg -
al ko tá sá ra, vagy tör vény ha tá lyon kí vül he lye zé sé re irá -
nyu ló – kö te le zett sé get ha tá roz zon meg az Or szág gyû lés
szá má ra. (ABH 2008, 1052, 1064–1065.) A nép sza va zás
ki vé te les, komp le men ter jel le gé bõl kö vet ke zõ en, a ren del -
te té sét be töl ti ak kor is, ha az Or szág gyû lés – a nép sza va zá -
si kez de mé nye zés ben meg nyil vá nu ló vá lasz tó pol gá ri aka -
ra tot figye lembe véve, az zal lé nye gé ben me ge gye zõ en –
tör vényt al kot a nép sza va zás tár gyát ké pe zõ kér dés ben, ha
a nép sza va zás nak az Or szág gyû lés dön té sét be fo lyá so ló
funk ci ó ja a nép sza va zás le bo nyo lí tá sát meg elõ zõ en tel je -
sül. Az OGY hat. ál tal nép sza va zás ra bo csá tott kér dés az
or szág gyû lé si kép vi se lõk szá má ra az el szá mo lás nél kü li
költ ség té rí tés nyúj tot ta ked vez mény meg szün te té sé re irá -
nyul. Az Or szág gyû lés a Módtv. el fo ga dá sá val a vá lasz tó -
pol gá rok kez de mé nye zé sé ben fog lal tak nak ele get tett az -
zal, hogy ezt az or szág gyû lé si kép vi se lõ ket meg il le tõ ked -
vez ményt meg szün tet te. Az Or szág gyû lés a költ ség té rí tést 
meg szün tet te, az or szág gyû lé si kép vi se lõk min den ja va -
dal ma zá sát az Szja.tv. ha tá lya alá he lyez te oly mó don,
hogy az zal szem ben költ ség el szá mo lás nak az Szja.tv. ma -
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gán sze mé lyek re irány adó, ál ta lá nos sza bá lyai sze rint van
mód, en nek kö vet kez té ben a kér dés a továb biak ban nem
ér tel mez he tõ, nem ál la pít ha tó meg egy ér tel mû en mi lyen
to váb bi jog al ko tás ra irá nyul. A nép sza va zás ren del te té sé -
vel össze egyez tet he tet len, és a vá lasz tó pol gá ro kat az Al -
kot mány 70.  § (1) be kez dé se alap ján meg il le tõ nép sza va -
zás hoz  való jo got is sér te né olyan kér dés nép sza va zás ra
bo csá tá sa, amely az egy ér tel mû ség hi á nya  miatt, sem a vá -
lasz tói aka rat ki fe je zé sé re, sem az Or szág gyû lést ter he lõ
jog al ko tá si kö te le zett ség tar tal má nak meg íté lé sé re nem al -
kal mas.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az Alk módtv. és a Módtv. el fo ga dá sa
a nép sza va zás kez de mé nye zé sé hez az Al kot mány ban elõ -
írt alá írá sok össze gyûj té se után, olyan je len tõs vál to zás -
nak te kin ten dõ, amely utó lag ér dem ben be fo lyá sol ta a kér -
dés nép sza va zás ra bo csát ha tó sá gát, ezért az OGY hat.-ot
meg sem mi sí tet te és az Or szág gyû lést új el já rás ra utasí -
totta.

4. Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság az
OGY hat.-ot a jog sza bá lyi kör nye zet je len tõs meg vál to zá -
sá ra és en nek kö vet kez té ben a kér dés egy ér tel mû sé gé nek
hi á nyá ra te kin tet tel meg sem mi sí tet te és az Or szág gyû lést
új el já rás ra uta sí tot ta, az OGY hat.-tal szem ben meg fo gal -
ma zott to váb bi ki fo gá so kat nem vizs gál ta. Egy út tal az Al -
kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy a ki fo gást be nyúj tók to -
váb bi in dít vá nya i nak több sé gé vel kap cso la to san az Al kot -
mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za ta i ban – leg utóbb 130/2008. 
(XI. 3.) AB ha tá ro za tá ban (ABH 2008, 1052, 1058–1059,
1065–1067.) – már ki fej tet te ál lás pont ját.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben  való köz zé té te lét az or szág gyû lé si ha tá ro zat nak
a Ma gyar Köz löny ben tör tént köz zé té te lé re te kin tet tel ren -
del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 472/H/2009.

Dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel és in -
do ko lá sá val. Ál lás pon tom sze rint az OGY hat.-ot az Al kot -
mány bí ró ság nak hely ben kel lett vol na hagy ni.

A 130/2008. (XI. 3.) AB ha tá ro zat hoz fû zött kü lön vé le -
mé nyem ben ki fej tet tem, hogy e ha tá ro zat kö vet kez mé nye -
ként ki ala kul hat egy olyan gya kor lat, amely azért aka dá -
lyoz za meg a tör vényi kö ve tel mé nyek nek ele get tevõ nép -
sza va zá si kez de mé nye zé se ket, mert a hoz zá juk kap cso ló -
dó tör vényt az Or szág gyû lés az alá írás gyûj tés so rán vagy
azt köve tõen – rész ben vagy egész ben – ha tá lyon kí vül he -
lye zi. Ilyen el vek ér vé nye sü lé se mel lett az Or szág gyû lés
ön ké nye sen dönt he ti el, kí ván-e az adott ügy ben nép sza va -
zást vagy sem. Ez utób bi eset ben a tá ma dott tör vény – át -
me ne ti leg – tör té nõ ha tá lyon kí vül he lye zé sé vel az Or -
szág gyû lés meg aka dá lyoz hat ja a nép sza va zás meg tar tá sát, 
majd rö vid idõ kö zön be lül újra meg al kot hat ja a tör vényt.
Egy al kot má nyos jog in téz mény ilye tén mó don  való ki üre -
sí té se nem fe lel meg az Al kot mány nak. (ABH 2008, 1052,
1069.)

Je len eset ben e gya kor lat meg valósulásával szem be sül -
he tünk. Az or szág gyû lé si kép vi se lõk költ ség té rí té sé vel
össze füg gõ kér dés nép sza va zás ra bo csá tá sát az Al kot -
mány ban meg je lölt, meg fe le lõ szá mú vá lasz tó pol gár kez -
de mé nyez te, s az alá írá sok össze gyûj té sét köve tõen ke rült
sor az Alk módtv. és a Módtv. el fo ga dá sá ra. Az OGY hat.
je len el bí rá lá sa kor, va la mint a nép sza va zás fel té te le zett
idõ pont já ban ha tá lyos jog sza bá lyi kör nye zet ben a kér dés
meg fe lel(ne) az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Emel -
lett nincs olyan kö rül mény, mely meg aka dá lyoz ná, hogy
még a Módtv. hatályba lépése elõtt az Or szág gyû lés úgy
ren del kez zen, a Módtv. még sem lép ha tály ba. A költ ség té -
rí tés ké sõb bi új bó li be ve ze té sé nek az Alk módtv. sem áll ja
út ját, mi vel az Al kot mány 20.  § (4) be kez dé sé nek 2010. ja -
nu ár 1-jé tõl ha tá lyos szö ve ge, – mely az or szág gyû lé si
kép vi se lõk ja va dal ma zá sát sza bá lyoz za, – nem zár ja ki,
hogy a kép vi se lõk a jö võ ben költ ség té rí tés ben részesül -
jenek.

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,

al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,

al kot mány bí ró
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

Aminiszterelnök
45/2009. (VII. 15.) ME

határozata

a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén is át ha la dó
Na buc co tran zit föld gáz ve ze ték rend sze ren tör té nõ

föld gáz szál lí tás ban való együtt mû kö dés rõl szó ló
meg ál la po dás szö ve gé nek vég le ges megállapítására

adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. § (2) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, a gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter, az ener gia po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a kül -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. fel ha tal ma zom a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert,
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Ma gyar Köz tár sa ság, az
Oszt rák Köz tár sa ság, a Bol gár Köz tár sa ság, Ro má nia és a
Tö rök Köz tár sa ság kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
is át ha la dó Na buc co tran zit föld gáz ve ze ték rend sze ren tör -
té nõ föld gáz szál lí tás ban való együtt mû kö dés rõl szó ló
meg ál la po dás (a to váb bi ak ban: Meg ál la po dás) be mu ta tott
szö ve gé nek – a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le -
ges meg ál la pí tá sá ra;

2. fel hí vom a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert, hogy a
Meg ál la po dás szö ve ge vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé -
ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

3. fel hí vom a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert, a gaz da -
ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert, va la mint az ener gia po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás ki hir de té sé -
rõl szó ló tör vény ter ve ze tét a Meg ál la po dás vég le ges szö -
ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en ha la dék ta la nul ter -
jesszék a Kor mány elé.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyúj ta nak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is mer ke dõ felhasználók számára.
Az EU-Jog sza bály tár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû kö dik az át jár ha tó ság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 90 000 Ft �

  5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 162 500 Ft �

 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 200 000 Ft �

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 325 000 Ft �

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 425 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 737 500 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ...................................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat -
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat -
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály -
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 101 250 Ft �

  5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 178 750 Ft �

 10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 225 000 Ft �

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 365 000 Ft �

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 477 500 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 812 500 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.1784 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285
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