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Előzmények



Állatorvosi ismétlő tanfolyamok

Hutÿra Ferenc

• Állatorvosi ismétlő tanfolyamok 
1898-ban indultak;

• Céljuk a korábbi képzés 
hiányosságainak pótlása volt;

• Az I. világháborúig tartottak.



Tanfolyamos jellegű képzések 

• Magyar Országos Állatorvos 
Egyesület konferenciái 1945-ig;

• 1945-től szakszervezeti 
szervezésű képzések;

• 1955-től állami feladatként
jelentkező továbbképző 
tanfolyamok.



Továbbképző tanfolyamok

Tanfolyamok fajtái

• Diszciplináris tanfolyamok

• Adott állatfajra vonatkozó 
tanfolyamok

• Egyéb tanfolyamok



Szakállatorvos-képzés

Általános jellemzők

• Igényfelmérés előzte meg;

• A tananyag összeállítása során alapelv, hogy az 
alap- és a posztgraduális képzés egységes 
tanulási folyamat;

• A szakállatorvos-képzés során rugalmasan, 
gyakorlatorientáltan kell kezelni az oktatás 
idejét, módszereit;

• Komplex ismeretek nyújtására törekszik;

• Fontos a képzés kapcsán kapott észrevételek és 
javaslatok figyelembevétele.



Szakállatorvos-képzések fajtái

• Baromfi-egészségügyi szak

• Sertésegészségügyi szak

• Szarvasmarha-egészségügyi szak

• Állathigiéniai szak

• Élelmiszerhigiéniai szak

• Állategészségügyi igazgatási-
szervezési szak

• Laboratóriumi szak

• Szaporodásbiológiai szak

• Klinikai szak



Szakállatorvosok
szakonkénti 
megoszlása 1986-ban 

baromfi-eg; 114

sertéseg; 140

szarvasmarha-

eg; 294

állathigiéniai; 

129

élelmiszerhigién

iai; 113

állateg. 

Igazgatás; 194

laboratóriumi; 

98

szaporodásbiológ

iai; 162

klinikai; 39

1283 fő

Forrás: Holló Ferenc szerk.: 200 éves a 
magyar állatorvosi felsőoktatás 1987



A szakállatorvos-
képzés jelenlegi 
helyzete



Szakállatorvos-képzések napjainkban

• Kisállatgyógyász szakállatorvos

• Lóegészségügyi szakállatorvos

• Sertésegészségügyi szakállatorvos

• Kérődző-egészségügyi szakállatorvos

• Baromfi-egészségügyi szakállatorvos

• Állatorvosi mikrobiológus szakállatorvos

• Egzotikus állatok gyógyászata

• Állatorvos-menedzser szakállatorvos

• Vadegészségügyi szakállatorvos



Nem állatorvosok részére kínált képzések 
napjainkban

• Lovastanár (hippológus) és szervező

• Experimentális toxikológus



1986-2017 között 
végzett szakállatorvosok
szakonkénti megoszlásakisállatgyógyász; 

246

lóegészségügyi; 43

sertés-

egészségügyi; 65

kérődző-eg.; 128

baromfiegészségüg

yi; 33

élelmiszerhigiénik

us; 120

igazgatás; 145

mikrobiológus; 36

egzotikus; 86

902 fő

Forrás: saját szerkesztés



A szakállatorvos-
képzés perspektívái



Perspektívák,  feladatok

• Szakállatorvos-képzések indítása angol/német nyelven; 

• Az elméleti tanszékeken felhalmozott tudás és tapasztalat megosztása;

• A megújuló ismeretanyagnak a praktizáló állatorvosokhoz való 
eljuttatása az élethosszig tartó tanulás tematikájának összeállítása, 
magas szintű közvetítése 

• Az elméleti tanszékek és klinikák szoros együttműködése. 

• Különösen ebben a képzési típusban jelentős, hogy az összefüggések 
feltárására, az önálló gondolkodási és véleményalkotási képességre 
kerüljön a hangsúly

• Számítógépes internetes oktatás, a számítógépes tanulás és 
tudásellenőrzés lehetőségei („e-learning”). 

• Problémaorientált és adott esetben multi-diszciplináris képzés lehető 
legszélesebb körű kiterjesztése. 



Perspektívák, feladatok

A szakállatorvos-képzések fejlesztése

• időigényes folyamat, 

• egyes lépéseit csak teljes szakmai konszenzus birtokában, 

• a gyakorlati munka képviselőivel egyeztetett módon,

• az amerikai akkreditációra való felkészüléssel
összehangoltan lehet elvégezni.
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Köszönöm a figyelmet!


