TÁJÉKOZTATÓ

2019. ŐSZI TANTERMI
KISÁLLATGYÓGYÁSZATI ASSZISZTENS
– Állatorvosi szakasszisztens

KÁGYA/ÁOA/8025/B002

A képzési program engedély száma:
E-000711/2014/B002
A 2019-ben induló csoportjainkról részletes
tájékoztatást és NYÍLT NAPOT tartunk.
NYITOTT KAPUK - Regisztráció szükséges!
2019. április 26. 17:00 (péntek)
2019. május 10. 17:00 (péntek)
2019. június 21. 17:00 (péntek)
2019. július 26. 17:00 (péntek)

Szereted az állatokat?
Szeretnél kisállatokkal foglalkozni?

Képzésünk központjában a társállatok közé
tartozó KEDVENCEK állnak. Haszonállatok
tartásával és egészségével az időkorlátok
miatt nem foglalkozunk.
A tematikában szereplő témákhoz saját jegyzeteket, könyveket biztosítunk.
A 40 óra egyéni gyakorlatot tanulóinknak
lehetőségük van a Murmuczok Állatgyógyászati Centrumban előre egyeztetett időpontokban teljesíteni. Ennek feltételei a mellékelt
tájékoztatóban találhatók.

A jelentkezés feltételei:
•
•
•

Érettségi bizonyítvány
I. fokú foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Regisztrációs és részvételi díj befizetése,
valamint a jelentkezési lap kitöltése
TB azaz Egészségügyi szolgáltatási
járulék igazolása

Önkéntes állatvédő vagy, esetleg menhelyen
szeretnél elhelyezkedni?

•

A Murmuczok Oktatási Centrum programja Magyarország első hivatalos Állatorvosi
szakasszisztens képzése 2014. óta, amely
kizárólag kisállatokra specializálódik, és a
kisállatpraxisok segítő jobb kezeit képezi.

Jogszabályi háttér

Több mint 20 éves gyakorlati tapasztalatatunkat osztjuk meg veled a képzésünkön,
amelyet 2014-18 között már több százan végeztek el, és a többségük el is helyezkedett
a szakmában.
A képzés célja, hogy minél több gyakorlati
tudást, és igen széles elméleti alapot biztosítsunk a társállatokkal dolgozóknak. A
megszerzett képzést záró igazolást elfogadja a MÁOK az állatorvosi asszisztens nyilvántartásba vételhez, a szükséges gyakorlati feltételek teljesítésével.

Kinek ajánljuk?
Képzésünkre a már állatorvosi asszisztensként dolgozók vagy dolgozni vágyók jelentkezését várjuk, de az itt megszerzett tudás
sokat segíthet a felelős állattartással,
az állatvédelemmel és a fajtamentéssel foglalkozóknak is.
Címünk: Budapest 1184 Lenkei u. 3-5.
Bank: OTP 11718000-20400529

A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai
irányelve, mely 2015. január 01-jén lépett
életbe:
„3.E A praxisengedély iránti kérelemben a
kérelmező köteles megadni az állategészségügyi szolgáltatás szakmai tevékenységi
szintjének megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyek (állatorvosok és az állatorvosi asszisztensi névjegyzékben szereplő
asszisztensek) adatait.”
Forrás: www.maok.hu
Véleményünk szerint a jövőben egyre
nagyobb igény lesz a képzett állatorvosi
asszisztensek iránt.

+PLUSZ A nálunk tanulókat segítjük az

álláskeresésben is! A képzés befejezése után
rendszeres tájékoztatást adunk zárt tanulói
csoportunkban az esetleges álláslehetőségekről a különböző állatgyógyászati rendelőkben. Eddig nálunk végzett diákjaink,
már több mint 80 állásajánlatból
választhattak segítségünkkel!

Adószám: 13418957-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-734204
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Elmélet és csoportos gyakorlat:
M
!
160 óra

Időbeosztás

Egyéni gyakorlat:

40/60 óra

Összesen: 200 tanóra
(Írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgákkal
együtt.)
45 perces tanórák, 90 percenként szünettel
Képzésünket hétvégi időpontban fogjuk
indítani 2019-ben a következő oktatási
rend szerint:
Szombat, vasárnap: 9.00-17:20
Hiányzás maximum 30% (200 órából
maximum 60 óra)
• Képzés helye: 1184 Budapest Lenkei u. 5.
• Csoportos gyakorlat helye: 1184 Budapest
Lenkei u. 3.
• Egyéni gyakorlat helye: csomagválasztástól függően változó

2019-as részvételi díjak
A regisztráció és tananyag nyomtatási költsége 38 000 Ft, amely a jelentkezéskor fizetendő.
A maximálisan igénybe vehető kedvezmény
20%, amelyből 10% kedvezmény a „Korán
ébredők” kedvezménye, 10% kedvezmény
pedig a tandíjat egyben befizetők kedvezménye.
„Korán ébredők” kedvezményére azok jogosultak, akik 2019.06.01-ig jelentkeznek képzésünkre.
A jelentkezés akkor tekinthető érvényesnek,
ha a jelentkezési lap kitöltése mellett a regisztrációs díjat is befizeted.

Telefonszám: + 36 30 294 25 18
E-mail: info@felnottkepzes24.hu

Érdeklődőink három különböző csomagból
választhatnak:
• ALAP
338 000 Ft
kedvezmény: maximum 10% (Korán
ébredők kedvezményével)
Részletfizetésre lehetőség nincs, a
teljes összeg a jelentkezéskor fizetendő
• PRÉMIUM
388 000 Ft
kedvezmény: maximum 20% (Korán ébredők
és egyben fizetők kedvezményével)
Részletfizetés 3 részletben

488 000 Ft
• SZUPER PRÉMIUM
kedvezmény: maximum 20% (Korán ébredők
és egyben fizetők kedvezményével)
Részletfizetés 5 részletben
A csomagok tartalma a mellékelt tájékoztatóban található.

Vizsgadíj:
68 000 Ft , melyet a tanfolyam záróvizsgája
előtt szükséges befizetni.
Befizetési határideje:

2019.10.04.

A képzés modulzáró vizsgákkal és a Tanúsítvány átadásával zárul, amely tartalmazza a vizsgákon elért százalékos eredményt,
és az összesített minősítést is!
Az írásbeli, szóbeli és tanegységzáró vizsgák
díja egyben 68 000 Ft.
A pótvizsga díja 6 000 Ft. (Az első 2 pótvizsga INGYENES, a pótvizsgadíj a 3.
ismétlővizsgától kerül felszámításra.)
Képzésünkben a CEVA-PHYLAXIA hozzájárulásával 2 fő TÁMOGATOTT helyünk
van legjobb tanulóinknak, akik a vizsgadíjat visszakapják!

honlap: www.felnottkepzes24.hu
Facebook: www.facebook.com/murmuczokoktatas

A jelentkezés feltételeinek részletei:

3.) A képzési díj befizetése

Főbb témakörök

1.) Egészségügyi alkalmasság igazolása

A képzési díj befizetésénél a legfontosabb a
határidők betartása.
Válaszd azt a lehetőséget, amely a kedvezmények kihasználásával a neked legmegfelelőbb!

• Anatómia és élettan (állatok szervezetének
általános ismerete, működése, szaporodásbiológia).
• Kutya és macska fertőző és nem fertőző
betegségei (belgyógyászat, sebészet, bakteriológia, virológia, parazitológia, zoonozisok, járványtan, toxikológia, szülészet, fogászat és szemészet).
• Gyógyszerismeret, gyógyszerek alkalmazási módjai, patikai protokoll.
• Műszer- és eszköztan, műszeres kiegészítő
vizsgálatok.
• Asszisztálási munkák rendelői környezetben, kórházi feladatok, diagnosztikai, terápiás és mintavételezési lehetőségek a kisállatpraxisban.

Képzésünk megkezdéséhez szükséges
(61/1999. XII. 1.) EüM – a biológiai tényezők
hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről) rendelet szerint az I. fokú
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat megléte.
A munka-alkalmassági vizsgálatot kizárólag
foglalkozás-egészségügyi orvos végezheti.
Ha szükséges, szívesen ajánljuk a MURMUCZOK Kft. szerződéses partnerét, Dr. Rurik
Imre háziorvost.
1201 Budapest, Vörösmarty u. 5-7. | +36-1-2858585 – Dr. Rurik Imre
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat díja
4 000 – 20 000 Ft között mozog.

2.) Érettségi bizonyítvány bemutatása
(diploma vagy más magasabb végzettség
igazolása nem helyettesíti)
A képzés tematikája több olyan tudományos
területet is érint, illetve olyan alapkészségeket feltételez, amelyhez elengedhetetlen az
érettségi vizsga megléte.
Az idő rövidsége miatt sok otthon végzendő
beadandó, és kutatással egybekötött feladat
lesz, amelyekhez szintén szükség van már
megszerzett, biztos kommunikációs, valamint fogalmazás- és íráskészségre.
Számítástechnikai alapismeretek nélkül ez
a munkakör nehezen végezhető, ezért külön
hangsúlyt fektetünk a legfontosabb területek
fejlesztésére. Akinek ez most is a napi munkájának a része, az gyorsan teljesíti majd
ezeket a feladatrészeket, akinek viszont hiányzik az alapképzettsége számítástechnikából, a beadandók segítségével sokat fog
fejlődni.
A hallgatói csoport közös munkájához, az
együtt haladáshoz szükségesek a fenti képességek.
Az érettségi bizonyítvány egy fénymásolt
példányát kérjük a beiratkozáskor elhozni,
vagy e-mailben elküldeni az alábbi címre:
info@felnottkepzes24.hu

Lehetőség van készpénzes fizetésre, illetve
átutalással való teljesítésre is. Készpénzzel
fizethetsz a Murmuczok Oktatási Centrum
Ügyfélszolgálatán, átutalással pedig a következő számlaszámra:
OTP 11718000-20400529
A megjegyzés rovatban kérlek, tüntesd fel a
képzésen résztvevő nevét!
A Murmuczok Kft adatvédelmi nyilvántartási száma:
NAIH-65801/2013.
Személyes adatokat harmadik félnek nem adunk ki, és kizárólag a képzéssel és tanúsítvánnyal kapcsolatos nyilvántartásokban használjuk a törvényi rendelkezések betartásával.

Címünk: Budapest 1184 Lenkei u. 3-5.
Bank: OTP 11718000-20400529

• Aneszteziológia, műtéttan (műtét előtti,
alatti és utáni teendők, műtő felépítése, eszközök, sterilizálás, altatási formák, segítők
illetékességi határai).
• Kutya-macska egészségmegőrző tartása és
táplálása, takarmányozástan speciális igényekre.
• Kedvtelésből tartott kisállatok általános
ismerete (hüllők, madarak, rágcsálók,
nyulak, görények).
• Adminisztráció és dokumentáció a kisállatpraxisban, informatikai alapok és ügyfél-kommunikáció, marketing- és PR-tevékenység, pénzügyi alapok.
• Tűz-, munka- és balesetvédelem, vegyszerek
és veszélyes anyagok kezelése.
Jogi alapok, állatvédelmi jog, állatjólét.
• Alternatív gyógymódok a kisállatgyógyászatban.

visel. Az állatorvosi asszisztens gyakorlati
idejétől, képesítésétől és egyéb vizsgáitól függetlenül, állatorvosi tevékenységet nem végezhet.
Így különösen:
önállóan állatot nem vizsgálhat, leletet nem
értékelhet, nem állíthat fel kórismét, nem
dönthet kezelésről, nem minősíthet állatorvosi kezelést, önállóan nem nyilatkozhat
kórokozóról, járványtanról, kórfejlődésről,
a beteg állapotáról, kórjóslatáról.”
Forrás: www.maok.hu
Intézményünkben végzett diákjaink közül
már többen megtalálhatóak a MÁOK Állatorvosi Asszisztens Névjegyzékében amelyet
a http://maok.hu/allatorvosi_asszisztensek
címen tekinthetsz meg.
-------------------------------------------------------------------Fontos! Ez a képzés nem azonos, az OKJ-ben
korábban szereplő hasonló elnevezésű képzéssel, hanem a Murmuczok Oktatási
Centrum saját, államilag támogatott, minősített szakmai B körös képzése, ebből kifolyólag az OKJ tanfolyamok után járó kedvezmények NEM igényelhetők utána!
(diákigazolvány, utazási kedvezmény stb.)
-------------------------------------------------------------------Az új felnőttképzési tv. szerint B körös egyéb
szakmai képzésünk programjának nyilvántartási száma: E-000711/2014/B002
A képzés megnevezése:
KISÁLLATGYÓGYÁSZATI ASSZISZTENS
Állatorvosi asszisztens KÁGYA/ÁOA/B002

Egyéb tudnivalók
Állatorvosi asszisztensek munkavégzésének
szakmai irányelvei:
„Az állatorvosi asszisztens munkáját irányító, azt felügyelő állatorvos az asszisztensnek
adott utasításaiért, az asszisztens személyét
érintő intézkedéseiért szakmai felelősséget

Adószám: 13418957-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-734204

Telefonszám: + 36 30 294 25 18
E-mail: info@felnottkepzes24.hu

honlap: www.felnottkepzes24.hu
Facebook: www.facebook.com/murmuczokoktatas

