
Állatorvosi asszisztens vizsgatevékenységei 
 
Írásbeli vizsga  
A vizsgatevékenység megnevezése: Központilag összeállított komplex írásbeli feladat megoldása 
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység egy összesen 60 kérdést 
tartalmazó feladatlap és 2 esszé kérdés megoldásából áll. 
A feladatlap témánként 5 db egyszerű választásos, 5 db többszörös választásos és 5 db szókitöltéses 
tesztfeladatot tartalmaz az alábbi 4 témakörben: 
1. Háziállat- anatómia és élettan 
2. Állategészségtani alapismeretek 
3. Állattartás- és takarmányozás 
4. Állatvédelmi ismeretek 
Az esszé az alábbi témakörök közül választott két kérdésből áll: 

 a beteg állatok (gazdasági haszonállat és társállatok) gyógykezelésének alapelvei 
 az állatok (gazdasági haszonállat és társállatok) balesetmentes rögzítésének főbb típusai 
 a rendelőben keletkező állati eredetű melléktermékek és egyéb hulladékok kezelése 
 az állatok (gazdasági haszonállat és társállatok) egyedi azonosításának módjai és az azonosítást igazoló 

dokumentumok leírása 
 egy kiegészítő diagnosztikai vizsgálat (laboratóriumi, röntgen- és ultrahang vizsgálat) folyamatának 

ismertetése 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %  
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
A teszt és esszé feladatok értékelése a helyes válasz függvényében pontozással történik. 
A tesztfeladatok esetében 1 feladat 1 pontot ér, hibás válasz esetén nem jár pontlevonás. 
Esszé feladatnál előzetesen meghatározott kulcsszavak alapján szükséges értékelni. Az egyértelmű, tömör, 
pontos válaszok értékelhetőek. 
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át 
elérte. 
 
Projektfeladat 
A vizsgatevékenység megnevezése: Állategészségügyi manuális feladat végrehajtása 
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  
1. vizsgarész: az alábbi témaköröket érintő állat-egészségügyi manuális feladat végrehajtása élő állaton, 
mely a következő feladatokból áll: 

 A beteg állat előkészítése kiegészítő vizsgálatok elvégzéséhez, 
 Az állatok balesetmentes rögzítése 
 Elsősegélynyújtás, állatápolás 
 Egyszerűbb kezelések, beavatkozások elvégzése, 
 Műtéti eszközök sterilizálása, beteg állat műtétre történő előkészítése 
 Beteg állat mesterséges táplálása 

2. vizsgarész: A projektfeladat megoldása során felmerülő szakmai kérdések megválaszolása. 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc  
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %  
A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  
Az értékelés százalékos formában történik az alábbi értékelési szempontok alapján: 

 megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (szakmai protokoll, szakszerűség, időbeli ütemezés, 
minőség); 

 kommunikáció minősége a tulajdonosokkal/ kollégákkal/ügyfelekkel/ vendégekkel/kliensekkel/ stb. 
(szóbeli kikérdezés); 

 kivitelezés/megvalósítás lépéseinek sorrendje; 
 előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás; 
 önállóság, hatékonyság, csapatmunka, kreativitás, igényesség stb. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át 
elérte. 
 


